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امللخصُ
ُلتحوالتُ
ينظرُهذاُالبحثُالتحلييلُيفُالقيمُالسائدةُيفُاجلامعاتُ،وأثرهاُيفُسلوكاتُالطلبة؛ُإذُإَّنم ُيكونونُع ْرض ًة
ُّ
َّ
ذهنيةُ ،ونفس-اجتامعيةُ ،وقيميةِ ،
ُأن ُت ِ
ُتوشك ْ
زعزع ُلدهيم ُمرجعيتهم ُالقيمية ُالتي ُاستبطنوها ُمن ُالرتبية ُالوالديةُ ،ومن ُثقافةُ
كونات ُتلك ُاملرجعية ُبحاجة ُإىل ُاملراجعة ُوالنقدُ ،مثل ُاملوقف ُالسلبي ُمن ُاملرأة ُيفُ
جمتمعاهتم ُاألصيلةُ .ولئ ْن ُكانت ُبعض ُم ِّ
َّ
ربُ،
جمتمعاتناُالعربيةُبتأثريُمنُتراثُحقبةُاالنحطاطُاحلضا
ريُ،فإن ُقيامًُأساسي ًة ُأصيل ًة ُبحاجةُإىلُالتثبيتُ،مثلُ :قيمُاإليامنُ،وال ِّ
واإلحسانَّ ُ .
وإن ُالطلبةُبحاجةُإىلُاستبطانُقيمُجديدةُإجيابية ُظهرتُيفُالسياقُالكوينُاحلديثُ،مثلُ:الديمقراطيةُ،وحقوقُ
ُأعم .وبعد ُالبحث ُيف ُمستوىُ
اإلنسانُ ،والبيوتيقا ُوأخالقيات ُالتعامل ُيف ُشبكة ُاإلنرتنت ُخاصةُ ،ويف ُاملجال ُالرقمي ُبصورة َّ
كونُالقيميُيفُخمتلفُفروعُالعلومُالتيُيدرسهاُالطلبةُيفُاجلامعاتُالعربيةُ،ت ََّبَّيُضعفُهذاُاحلضورُ،وعدمُكفايتهُ
حضورُالـمُ ِّ
درسةُ،وتلكُالواجبُ
ومالءمته؛ُماُجعلُاهلدفُاألخريُمنُالبحثُهوُاقرتاحُمصفوفةُقيمُخاصةُبفروعُالعلومُاملختلفةُالـمُ َّ
تدريسها ُيف ُاجلامعات ُالعربية ُ .وهذا ُما ُحاولنا ُفعله ُمن ُمدخل ُالقيم ُالعليا ُاحلاكمة ُ(التوحيدُ ،التزكيةُ ،اإلنسانُ ،العمران)ُ
وفروعهاُالقيميةُ،فضالًُعنُاالنفتاحُعىلُالقيمُالعمرانيةُاجلديدةُالتيُتالئِ
مُمنظومةُالقيمُاألصيلةُومقاصدهاُالعلياُيفُتوجههاُ
ُُّ
َ
إىلُالعاَلُوالعاملَّيُ.
كون ُالقيمي ُيف ُالتعليمُ
الكلامت ُاملفتاحية ُ :منظومة ُالقيم ُاألصيلةُ ،القيم ُالعليا ُاحلاكمةُ ،القيم ُالعمرانية ُاجلديدةُ ،الـمُ ِّ
درسُيفُاجلامعاتُ،مصفوفةُالقيمُ.
اجلامعيُ،فروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
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القسمُالنظريُ
َّأوالًُ:مداخلُالبحثُاملنهجيةُ
يتضمن ُهذا ُالعنرص ُإبراز ًا ُألمهية ُالبحثُ ،وطرح ًا ُإلشكاليتهُ ،وحتديد ًا ُألهدافهُ ،وتوضيح ًاُ
َّ
ملنهجهُ،وحتليالًُملفاهيمهُاألساسيةُُ.
طرحُقضيةُالقيمُيفُالتعليمُاجلامعيُاليوم؟ُ
تنبعُأمهيةُالبحثُومرشوعيتهُاملعرفيةُمنُالسؤالُاآليتُ:ملاذاُتُ َُ
ليسُمنُالبدهيُيفُتصوراتُبعضُالباحثَّيُوأساتذةُاجلامعاتُ-خالف ًاُلِـامُقدُيظنُبعضهمُ-
ُّ
ُ،ويفُاحلسُ
طرحُقضيةُالقيمُيفُالتعليمُاجلامعيُاليومُ،بالرغمُمنُبداهتهاُيفُالعقلُالعميلُعموم ًا
ِّ
األخالقيُبوجهُخاص؛ُإذُيوجدُسوءُفهمُكبريُحولُهذاُاملوضوع"ُ.وقدُحدَّ دُآرثرُشوارتزُثالثةُ
حولُهذاُاملوضوعُ،وناقشُهذهُالعواملُبوصفهاُخرافاتُ.تتضمنُاخلرافةُ
منُعواملُسوءُالفهم ُ
َّ
َّ
عاءُبأن ُالفردُعندماُيأيتُإىلُاجلامعةُتكونُصفاتهُاألخالقيةُقدُتشكَّلتُمتام ًاُ،ولذلكُ
األوىلُاال ِّد
سيكونُمنُالعبثُاالهتاممُبتعليمُالقيمُيفُاجلامعةُ.وتقولُاخلرافةُالثانيةُإنَّهُليسُمنُمهمةُأساتذةُ
اجلامعات ُتعليم ُالقيم ُواألخالقُ ،بل َّ
ُإن ُمهمتهم ُتقترص ُعىل ُتزويد ُالطلبة ُباحلقائق ُالـمُتع ِّلقةُ
بالتخصصُ[ُ.]...أ ّماُاخلرافةُالثالثةُفهيُالنظرُإىلُموضوعُالقيمُواألخالقُبوصفهُموضوع ًاُديني ًاُ،
ُّ
وتوجه ًاُإيديولوجي ًاُحمافظ ًا"ُ(ملكاويُ،وعودةُ،2006ُ،ص.)79
ُّ

1

ٍ
ٍ
ُمنُالدراساتُالتيُاهتمتُبموضوعُالقيمُيفُ
ُأوُمئات
ُهذاُالُيمنعُمنُوجودُعرشات
َُّ
ولكن
َّ
ل ُالدراسات ُالتي ُاشتغلت ُهبذا ُاملوضوع ُمن ُمداخل ُخمتلفة ُتذكر ُجواب ًُا ُعن ُسؤالُ
اجلامعةُ .وجُ ُّ ُ

ُ 1ذكره فتحيُحسنُملكاويُوأمحدُسليامنُعودة ُيفُدراستهام"ُ :موقعُالقيمُيفُالتعليمُاجلامعي"ُ،ضمنُأعاملُالندوة ُالدوليةُ:
"القيمُاإلسالميةُومناهجُالرتبيةُوالتعليم"ُ،التيُن َّظمها ُاملركزُاملغريبُللدراساتُواألبحاثُالرتبويةُ ،واملعهدُالعامليُللفكرُ
اإلسالميُ ،واملنظمةُاإلسالميةُللرتبيةُوالعلومُوالثقافة ُ(إيسيسكو) ُ ،واملدرسةُالعلياُلألساتذة ُبجامعةُعبدُاملالكُالسعديُ
ُاألول ُمن ُجم َُّلة ُ"البصريةُ
بتطوان ُيف ُاملغرب ،بتاريخ ُ 23-21نوفمرب ُ(ترشين ُالثاين) ُ2005مُ .وقد ُن ِرشت ُالدراسة ُيف ُالعدد َُّ
ِْ
مستأنسَّيُُ
اّتاهُتفنيدهاُ ،
(ترشينُاألول)ُعام 2006مُ،صُ.79وقدُقدَُّمُالباحثانُإجاباتُعنهاُيفُ ِّ ُ
الرتبوية"ُ ،يفُشهر ُأكتوبر ُ
َّ
بمناقشةُشوارتزُلتلكُ"اخلرافات"ُ.

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُمصدقُاجلليدي 179

ياتُالقيميةُللعوملةُ.وهذاُأمرُصحيحُوواقعُ،لكنُهذاُاملعطىُليسُخاص ًُاُ
َُّ
مرشوعيةُطرحه؛ُالتحدُِّ
سوقُيفُأرشطةُالصورُ
باجلامعةُفحسبُ،بلُيبدأُمنذُمرحلةُماُقبلُاملدرسةُمنُخاللُالقيمُالتيُتُ َُّ
تحركةُلألطفالُ،مرورًُاُ باملناهجُالدراسيةُاخلاصةُبالتعليمُاألسايسُوالتعليمُالثانويُ،يفُبلدانُ
الـمُ ُِّ
الً ُإىلُاحلياةُاجلامعيةُ،ويف ُاحلياةُ
عربيةُتعرفُبعضُاالنفتاح ُالـمُع َُلنُمثلُالبلدان ُاملغاربيةُ،وصو ُ
اليوميةُللمجتمعاتُالـمُخت َُلطةُيفُبعضُالبلدانُاخلليجيةُهذهُاأليامُ.واليشءُنفسهُيقال ُعنُتأثريُ
الثورة ُالعلمية ُالتكنولوجيةُالتواصلية ُوتيسريها ُانتقال ُالعنارص ُالثقافية ُبَّي ُالبلدان ُواملجتمعات؛ُ
الُختصُطلبةُاجلامعةُمنُدونُبقيةُالطلبةُُ.
ُّ ُ
فهذهُأيض ًُاُ
والذيُيبدوُلناُأكثرُمالءمةُيفُتربيرُاالهتاممُبموضوعُالقيمُيفُاجلامعةُهوُماُذكرهُالباحثانُ
فتحيُحسنُملكاويُوأمحدُسليامنُعودةُيفُبحثهامُاملوسومُبـُ"موقعُالقيمُيفُالتعليمُاجلامعي"ُ،منُ
ُللتوجهاتُ
ُُّ
االختاذ ُالواعي
أن ُطالب ُاملرحلة ُاجلامعية ُيصبح ُقادرًُا ُعىل ُالتفكري ُاملستقلُ ،وكذلك ُ" ِّ ُ
َُّ
ُيتعرض ُللتغيري ُيف ُاحلياة ُاجلامعيةُ ،حيث ُتتزعزعُ
ُأول ُما َُّ
ُأن ُتكون ُالقيم َُّ
القيميةُ .ومن ُالـمُتو َُّقع ُْ
منظومة ُالقيم ُالتي ُكانت ُسائدة ُيف ُمرحلة ُما ُقبل ُاجلامعةُ ،ويعاد ُتشكيلها" ُ(ملكاويُ ،وعودةُ،
لطلبةُاجلامعيَّيُيفُهذاُالتحولُالنفس-اجتامعيُ
ُُّ
ُ،2006صُ .)72ومنُهناُتأيتُاحلاجةُإىلُمرافقةُا
قبِلوا ُعىلُ
القيمي؛ ُلكيال ُيتنكّروا ُلقيمهم ُاألصيلةُ ،ولكي ُيعيدوا ُبناءها ُيف ُذواهتم ُبشكل ُوا ٍُعُ ،وي ُ
رُلقيمُاآلباءُواألجدادُيفُالع َُّفةُواألمانةُواملروءةُ
ُِ
مكِنُالتن ُُّك
وتبرصُ.فكامُالُيُ ُ
القيمُاجلديدةُبر ُِو َُّي ٍُة ُ ُّ ٍُ
َُ
مكِنُاعتباره ُمنُمكارمُالقيمُاحلديثةُ،مثلُ :العقالنيةُ ،والعقلنةُ،
ختري ُماُيُ ُ
والكرمُ ،فإنَّهُجيبُأيض ًُا ُ ُّ ُ
واالنضباطُ ،بدلُاالرّتالُوالتساهلُإىلُحدُِّ ُالفوىضُ،وحقوقُاإلنسانُوالطفولةُ،والديمقراطيةُ،
طنةُ ،مثلُ :املشاركة ُيف ُالشأن ُاملدين ُوالعامُ ،ومثل ُأداء ُالواجب ُالرضيبيُ ،والبيوتيقاُ،
وقيم ُاملوا َُ
والقيمُاملهنيةُاحلديثةُالتابعةُللمجتمعُالصناعيُوماُبعدُالصناعيُ،مثلُ:الدقةُ ،واجلودةُ ،واحرتامُ
امللكيةُالفكريةُ،وغريُذلكُ.
ال ُلالضطالع ُمن ُمداخل ُش ُّتى ُهبذه ُاملهمة ُالرتبوية ُوالتكوينية ُالقيمية؛ ُإذُ
بوأة ُفع ًُ
واجلامعة ُمُ َُّ
أصبحت ُاجلامعات ُرمزًُا ُلتقدُُّم ُاألممُ ،وَّنضتهاُ ،وعنوان ُرُ ُِق ُِّيهاُ ،وحضارهتاُ ،فض ً
ال ُعن ُدورهاُ
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الرياديُيفُالنقدُاالجتامعيُاألخالقيُ ،وي ْعزىُإليهاُالفضل ُيفُختريجُالنُّخبُالقياديةُيفُاملجتمعُ
ُ،فإن ُالعالقةُبَّيُالرتبيةُ-يفُكلُمستوياتُالتعليمُوالتكوينُ-والقيمُ
وقدواتهُالطالئعيةُ.وعىلُكلُ َُّ
عالقةُعضويةُ.وعنُهذهُاحلقيقة ُقال ُفيلسوفُالرتبيةُأوليفييُربولُ"ُ:Olivier Reboulالُوجودُ
مُالقيمُيفُاملدرسةُ،وإال ُماُ
ُّ
دونُقيمُ،حتىُوإن ُاختزلناُالرتبيةُيفُالتعليمُاملدريسُ،فإ َُّنناُنتع َُّل
ُِ
للرتبيةُ
إَّناُبلوغُ
الً ُمنُحالة ُ[َلُنعدُنرغبُيفُالبقاءُفيها]ُإىلُحالةُمرغوبة؟ ُُ َّ ُ ...
مُإن َُلُيكنُانتقا ُ
معنىُالتع ُُّل ُْ
نُيقولُاألفضلُيقولُالقيم"ُ(ُ.)Reboul, 1992, p.1
األفضلُعىلُمستوىُالفعلُوالفهمُوالكينونةُ،و َُم ُْ
وهذاُماُأشارُإليه ُ ِ
؛ُإذُأفادُبأن ُاهلدفُمنُوظائفُ
َُّ
العاَل ُالسويرسيُجانُبياجيهُJean Piaget
الرتبية ُ"بناء ُوعي ُأخالقي ُُ ...وتنمية ُالشخصية ُاإلنسانيةُ ،وترسيخ ُاحرتام ُحقوق ُاإلنسانُ
واحلريات ُاألساسية ُُ ...وإعطاء ُأولوية ُلقيم ُالتفاهم ُوالتسامح ُوالصداقة ُبَّي ُاألُمم ُوبَّي ُكلُ
اجلامعات ُالعرقية ُوالدينية ُمن ُأجل ُحفظ ُالسالم" ُ(1988, pp.104-105

ُ .)Piaget,ومن ُاجلديرُ

َّ
درسُيفُالعديد ُمنُاجلامعاتُالعربية ُ(تونسُمثالً)ُبوصفها ُموادُأوُ
بالذكرُأن ُبعضُهذهُالقيمُتُ َُّ
مساقاتُقائمةُالذاتُ،مثلُمادةُحقوقُاإلنسانُُ.
وتتمثلُإشكاليةُالبحثُيفُاآليتُ:
تنوعةُ ،بطرائق ُرصحية ُأو ُضمنيةُ،
تؤدي ُاجلامعات ُوظيفة ُالرتبية ُعىل ُالقيم ُمن ُمداخل ُم ِّ
وقصدية ُأو ُغري ُقصديةْ .
ُوإن ُكانت ُالطرائق ُالرتبوية ُالضمنية ُجائزةُ ،بل ُمطلوبة ُأحيان ًا؛ ُلتأثريهاُ
ْ
اخلفيُوالعميقُيفُالنفوسُ،الُس َّيامُيفُجمالُبناءُاالّتاهاتُوالقيمَّ ُ،
ُالوعيُهبذهُالوظيفةُجيبُأنُ
فإن
الُ-
يكونُواضح ًاُوقصدي ًاُ.وهوُوعيُحارضُغالب ًاُلدىُاملسؤولَّيُعنُاجلامعاتُ،ويظهرُذلكُ-مث ًُ
اُ،أوُرش َطتِ
َّ
ُميثاقهاُاألخالقيُوالسلوكيُ.بيدُأن ُهذهُ
ها؛ُأي
منُخاللُرسالةُاجلامعةُالـمُع َلنُعنه
ْ
َْ
اإلعالناتُالعامةُعنُاملبادئُاألخالقيةُوالقيمُوضوابطُالسلوكُملختلفُالفئاتُالعاملةُيفُاجلامعةُ
ٍ
الُتصلُعىلُنحو ُدائمُوفاعلُومؤ ِّثرُإىلُالطلبةُالذينُيم ِّثلونُاجلمهورُاألكربُيفُاجلامعةُ،وي َعدّ ونُ
َّ
ُمنُكلُالعمليةُالرتبويةُوالتعليميةُوالتكوينيةُ.ولعلُواحدةُمنُأبرزُالطرائقُ
الفئةُاملستهدفةُأساس ًا
وأوضحهاُللرتبيةُعىلُالقيمُ،تلكُالتيُتعتمدُاملناهجُالتعليميةُحامالًُهلاُ،ومدخالًُإليهاُُ.
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درسةُيفُاجلامعاتُالعربية؟ُهلُهذاُ
ْ
ولكنُ،ماُمدىُحضورُالقيمُيفُخمتلفُفروعُاملعرفةُالـمُ َّ
ٍ
ُتتضمن ُمجيع ُمناهج ُمواد ُاجلامعة ُ(علميةُ ،وأدبيةُ ،وتقنيةُ ،واجتامعيةُ،
ُأيُ ،هل
احلضور ُكاف؟ ْ
َّ
وفنيةُ،ودينيةُ،وغريُذلك)ُأهداف ًا ُومضامَّيُقيميةُبصورةُرصحية؟ُماُفلسفةُالقيمُالـمُتحكِّمةُيفُ
هذهُاألهدافُواملضامَّي؟ُهلُهيُفلسفةُأصيلةُأمُحديثة؟ُهلُهيُتزاوج ُبَّيُهذاُوذاك؟ُكيفُ
نتداركُالنقصُاحلاصلُعىلُهذاُالصعيدُيفُحالُثبوتُحصوله؟ُُ
ويمكِنُإمجالُأهدافُالبحثُيفُماُيأيتُ:
أُ.حتديدُمنظومةُالقيمُالتيُجيبُاالحتكامُإليهاُيفُاجلامعاتُالعربية.
درسة ُيف ُاجلامعاتُ
ُتعرف ُمدى ُحضور ُالـمُ ِّ
كون ُالقيمي ُيف ُفروع ُالعلوم ُاملختلفة ُالـمُ َّ
بُّ .
العامليةُوالعربية.
درسةُ،وتلكُالواجبُتدريسهاُيفُ
ُ تُ.اقرتاحُمصفوفةُقيمُخاصةُبفروعُالعلومُاملختلفةُالـمُ َّ
اجلامعاتُالعربية.
ويتوزَّ ع ُالبحث ُعىل ُقسمَّيُ :نظريُ ،وتطبيقيُ .أ ّما ُمنهجيته ُفمركَّبة؛ ُإذ ُهو ُبحث ُتأصييلُ،
ووصفيُحتلييلُ،واستقرائيُ،واقرتاحيُاسترشايفُعىلُالتوايلُ،وهذاُبيانهُُ:
 ُالتأصيل ُالنظري ُيف ُمنظومة ُالقيم ُاألصيلة ُالعلياُ ،يف ُانفتاحها ُعىل ُالقيم ُالكونية ُ(عىلُمستوىُقيمتيُاإلنسانُوالعمران)ُ،واحتوائهاُهلا.
درس ُيف ُاجلامعات ُالغربيةُ
 ُوصف ُوضع ُالـمُ ُِّكو ن ُالقيمي ُيف ُخمتلف ُفروع ُالعلم ُالتي ُت َّ
والعربية.
ُحتليلُاملرجعياتُالقيميةُوالقيمُنفسهاُاخلاصةُباجلامعاتُالغربيةُوالعربية.درسُ
ُاستقراءُهذهُالقيمُ،وتصنيفهاُ،وإعادةُتوزيعهاُعىلُخمتلفُعائالتُفروعُالعلومُالتيُت َّيفُاجلامعات.
 ُاقرتاح ُمرجعية ُقيمية ُ(حداثية) ُأصيلة ُومصفوفات ُقيمية ُملختلف ُالعائالت ُالعلميةُاملوجودةُيفُاملناهجُالدراسيةُاجلامعيةُ،واعتامدهاُيفُاملستقبلُاملنظور.
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ويبدأُالبحثُ ،يفُقسمهُالنظري ُ ،بتأصيلُمنظومةُالقيمُاخلاصةُبنظامُالتعليمُاجلامعيُاملنشودُ
يف ُاملنظومة ُالقيمية ُاألصيلةُ ،ويف ُمنظومة ُالقيم ُاحلديثةُ ،وصوغ ُاملنظومة ُالقيمية ُاملنشودة ُبطريقةُ
تأليفيةُمت َِّسقةُ.يف ُ حَّيُينطلق ُيفُقسمهُالتطبيقيُمنُوصفُاحلالةُالتيُعليها ُالتعليمُاجلامعي ُيفُ
َ
َ
كونُالقيميُيفُمنظومةُذلكُالتعليمُ،اعتامد ًاُعىلُ
العاَل
ُالغريبُوالعاَلُالعريبُ،منُمدخلُحضورُالـمُ ِّ
وثائق ُيف ُصورة ُتقارير ُصادرة ُعن ُجهات ُرسميةُ ،ومنظامت ُدوليةُ ،ومراكز ُبحوثُ ،ومجعياتُ،
ومواثي ق ُأكاديميةُ ،وآليات ُتنظيمية ُدولية ُخاصة ُبالتعليم ُالعايلُ ،ودراسات ُصادرة ُعن ُجهاتُ
رسميةُ،أوُأكاديميةُ،أوُمدنيةُ،أوُعنُباحثَّيُجامعيَّيُ.ث َّمُحتليلُذلكُكلهُك ّ ًَامُونوع ًاُ.
وبنا ًء ُعىلُنتائجُالتحليلُ،سيبنيُالبحثُمصفوفةُللقيمُاملنشودةُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُ
تد َّرسُيفُاجلامعاتُالعربيةُ،باستقراءُتلكُالنتائجُ،وإدراجهاُبنيوي ًاُيفُمنظومةُالقيمُالعلياُالـمُركَّبةُ
يفُالقسمُالنظريُ،فيجتمعُبذلكُالنظرُمعُالعملُ،ويكونُللمقوالتُحدسهاُالذيُجيعلهاُقابلةُ
للتطبيقُ،وكذاُمقوالهتاُالتيُتضفيُعليهاُاملرشوعيةُاملرجعيةُُ.

مفاهيمُالبحثُاألساسيةُ
أُ.مفهومُ"القيم"ُلغ ًةُواصطالح ًا:
أثار ُمفهوم ُ"القيم" ُإشكاالت ُلغوية ُلسانية؛ ُنظر ًا ُإىل ُعدم ُاستعامله ُيف ُالرتاث ُالعريب ُباملعنىُ
تداول ُحديث ًاُ .وسواء ُ َأعدنا ُإىل ُمعنى ُالقيمة ُالقديم ُيف ُاللغة ُالعربيةُ ،أم ُإىل ُاستخدامه ُاألصيلُ
الـمُ َ
حديث ًاُ،فهوُيفيدُاملعنىُاملاديُواالقتصاديُللكلمةُ.قالُالفريوزُآبادي"ُ:القيمةُبالكرسُواحدةُالقيمُ،
ُأضاف"ُ:وقومتهُ:عدَّ لتهُفهوُقويمُومستقيم"ُ(الفريوزُآباديُ،
متُالسلعةُواستقمتهاُ:ثمنتهاُ".ث َّم
وقو
َّ
َّ
َّ
ُ،1978صُ.)1487ومنُاملعنىُاللغويُاألخريُي ِ
مكنُاالنتقالُإىلُاملعنىُاالصطالحيُلكلمةُ"القيم"ُ2.
ضمنُبعضُاملعاينُ ،مثلُ:
(ُ 2التحرير)ُ:ورد ُيشء ُ منُالتفصيل ُعن ُحضورُالقيمُيفُالقرآنُالكريمُضمن ُحقلُداليل ُواسع ُيت َُّ
الوزنُ ،والثمنُ ،واخلرييةُ ،والفائدةُ،والثباتُواالستقرارُوالتامسكُ،واملسؤوليةُوالرعايةُ،واالستقامةُوالصالحُ.ورُ َُّبامُيُ ُْعزىُ
سبب ُغياب ُمصطلح ُ"القيم" ُ-بالداللة ُاملعارصة ُهلذا ُاللفظُ -عن ُالرتاث ُاإلسالمي ُإىل ُاستخدام ُعلامء ُاأل َّمة ُمصطلحاتُ
إن ُدوافعُ
أُخرى ُبصورة ُتشمل ُما ُنصنِّفه ُاليوم ُضمن ُعنوان ُ"القيم"ُ ،مثلُ :مصطلح ُالفضائلُ ،والشامئلُ ،واألخالقُ .ثُ َُّم ُ َُّ
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أ ّماُيفُاالصطالحُ،فقدُركَّزتُج ُّلُالتعريفاتُعىلُالب ْعدُالذايتُيفُتكوينُالقيمُالفرديةُواملجتمعيةُ،
وبينتُأَّناُ"تقديرُنقومُبهُّتاهُشخصُ،أوُفردُ،أوُنشاطُحسبُماُي ِ
نُحتصيلهُمنهُ.وتتكونُالقيمُمنُ
َُّ
مك
َّ
َّ
لُأسلوبُترصفُالشخصُومواقفهُوآراءهُ،وحتُدُِّدُمدىُارتباطهُ
ُّ ُ
جمموعُمعتقداتُواختياراتُوأفكارُمتُ ُِّث
لُجمموعُالقيمُالنظرةُإىلُالعاَل"ُ(الفاريبُ،وآيتُموحىُ،1994ُ،صُ.)359
َُ
بجامعتهُ،وتُش ُِّك
وبحسبُالنظرةُالسوسيولوجيةُ،ت َعدُّ ُالقيمُ"جمموعةُمنُاملعتقداتُالتيُ َتت َِّسمُبقدرُمنُاالستمرار
فضلهاُ
وجهاتُلألشخاصُنحوُغاياتُأوُوسائلُلتحقيقهاُ،أوُأنامطُسلوكيةُخيتارهاُوي ِّ
النسبيُ،ومت ِّثلُم ِّ
وجهاتُعنُتفاعلُبَّيُالشخصيةُوالواقعُاالجتامعيُ
هؤالءُاألشخاصُبديالًُلغريهاُ.وتنشأُهذهُالـمُ ِّ
واالقتصاديُوالثقايفُ،وهيُت ِ
فصحُعنُنفسهاُيفُاملواقفُ،واالّتاهاتُ،والسلوكُاللفظيُ،والسلوكُ
كوَّناُاألفرادُنحوُموضوعاتُمع َّينة"ُ(عامدُ،2006ُ،صُ.)143-142
العقيلُ،والعواطفُالتيُي ِّ
وداخل ُهذا ُاإلطار ُالسوسيولوجيُ ،توجد ُقيم ُخاصة ُبكل ُجمتمعُ ،لكنَّها ُرغم ُاستمراريتهاُ
رهُ،وانتقالهُمنُحالُإىلُحالُ.ولذلكُعرفُبعضهمُ
ُأوضاعُاملجتمعُ،وتطو
ُبتغري
ُّ
َّ
اُتتغري ُّ
النسبيةُ،فإَّن َّ
َّ
ُبأَّنا ُ"عبارة ُعن ُجمموعة ُمن ُالقوانَّي ُواملقاييس ُالتي ُتنبثق ُمن ُمجاعة ُماُ ،وتكون ُبمثابةُ
القيم َّ
هاتُللحكمُعىلُاألعاملُواملامرساتُاملاديةُواملعنويةُ،وتكونُهلاُالقوةُوالتأثريُعىلُاجلامعةُ،بامُ
وج
َّ
م ِّ
ُوأي ُخروج ُعليهاُ ،أو ُانحراف ُعنها ُيصبح ُبمثابةُ
هلا ُمن ُصفة ُالرضورة ُوااللتزام ُوالعموميةُّ ،
خروجُعنُأهدافُاجلامعةُومثلِهاُالعليا"ُ(أمحدُ،1983ُ،صُ.)4
ِ
رتكةُبالرغمُ
ويوجدُتعريفُآخرُيفصحُأكثرُعنُمعياريةُالقيمُ،ويؤكِّدُطبيعتهاُاجلامعيةُالـمُش َ
منُتبنّيهاُالقويُمنُالفرد؛ُفالقيمُبحسبُهذاُالتعريفُهي"ُ:جمموعةُمنُاألحكامُاملعياريةُاملتصلةُ
رت ْ
طُأن ُتنالُ
بمضامَّيُواقعيةُيترشهباُالفردُمنُخاللُانفعالهُوتفاعلهُمعُاملواقفُواخلرباتُ،ويش َ
َّ

السلوك ُالقيمي ُكانت ُترتبط ُبأركان ُاإلسالمُ ،وأركان ُاإليامنُ ،ومفاهيم ُالتقوىُ ،والعبادةُ ،واجلزاء؛ ُوكل ُذلك ُجعلُ
موضوعاتُالقيمُهيُموضوعاتُاإلسالمُ.انظرُتفصيلُذلكُيفُ:
 ُملكاويُ،فتحيُحسن"ُ.التأصيلُاإلسالمي ُملفهومُالقيم"ُ،جم َُّلةُإسالميةُاملعرفة(ُ،كلمةُالتحرير)ُ،عددُ ،54خريفُ2008مُ،صُ.22-5
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ّىُتتجسدُيفُسياقاتُالفردُالسلوكيةُ،أوُاللفظيةُ،أوُاّتاهاتهُ
هذهُاألحكامُقبوالًُمنُمجاعةُمع َّينةُحت
َّ
واهتامماته"ُ(زاهرُ،1991ُ،ص.)24
ُاألول ُلسنة ُ2017م ُالصادر ُعن ُاملجلس ُاألعىل ُللرتبية ُوالتكوين ُوالبحثُ
عرب ُالتقرير َُّ
وقد ُ َّ ُ
العلميُاملغريبُعنُالصفةُاملعياريةُللقيمُ،وصاغُهلاُتعريف ًاُأكثرُإجرائية؛ُإذُعَ دَّ هاُ"تفضيالتُمجاعيةُ
الُعلياُ،توجدُيفُعمقُ
ومعياريةُ،حتيلُعىلُأساليبُللوجودُوالترصفُ،يرىُفيهاُاألفرادُأوُاجلامعاتُمث ًُ
ُّ ُ
احلياةُاليوميةُ،ويفُالفكرُواخلطابُ،والسلوكُواملامرسةُ،وتعدُُّ ُيفُكثريُمنُاألحيانُمصدرًُا ُللقراراتُ
واألحكامُالعملية"ُ(املجلسُاألعىلُللرتبيةُوالتكوينُوالبحثُالعلميُاملغريبُ،2017ُ،فقرةُُ.)3
ِ
رتكةُبَّيُ
وبناءُعىلُماُسبقُ،يمكنُاستخالصُالتعريفُاآليتُللقيم"ُ:معايريُومبادئُجم َّردةُمش َ
أفراد ُجمموعة ُما ُ(رصحيةُ ،أو ُضمنية)ُ ،حيكَم ُهبا ُعىل ُيشء ُما ُ(سلوكُ ،قولُ ،قرارُ ،عقليةُ ،اّتاهُ،
طبعُ)...بأنَّهُمرغوبُفيهُ،أوُمرغوبُعنهُ".وهذهُاملعايريُواملبادئُيستبطنهاُاألفرادُبفعلُالتنشئةُ
وجهُسلوكهمُبقدرُاستبطاَّنمُهلاُ،والتزامهمُهباُُ.
االجتامعيةُالـمُن َّظمةُأوُالعفويةُ،وت ِّ
ومنُ َث َّم َّ
ُ،فإن ُالقيمُالُتتساوىُمتام ًا ُمعُاألخالقُكامُيظنُكثريُمنُالباحثَّي؛ُإذُت َعدُّ ُاألخالقُ
ٍ
الُ -ليستُبالرضورةُمح ً
ُملعان ُأخالقيةُ،
ّالة
رضب ًا ُمن ُرضوب ُالقيمُالـمُتعدِّ دةُ.فالقيمُاجلامليةُ-مث ًُ
جردُ.وكذلكُحالُالقيمُالروحيةُ،والقيمُاملدنيةُ،وقيمُاملواطنةُ،
والُس ّيام ُيفُتعريفهاُالفلسفيُالـمُ َّ
والقيمُالعلميةُ،والقيمُاملهنيةُ،وغريهاُ،لكن ُهذهُالقيمُقدُتتواشجُ،ويدعمُبعضهاُبعض ًاُ.فمثالًُ،
َّ
التقوى ُقيمة ُروحية ُدينية ُتأيت ُلدعم ُقيمة ُمهنية ُواقتصادية ُمثل ُاحلرص ُعىل ُجودة ُاملنتوج ُوعدمُ
الغ ِّش ُفيهُ،أوُلدعمُقيمةُمدنيةُمثلُرفعُاألذىُعنُالطريقُ،أوُلدعمُقيمةُبيئيةُمثلُاحلفاظُعىلُ
طهارةُاملحيطُ،واحلرصُعىلُحفظُصحةُاآلخرينُمنُالتلوثُالبيئيُُ.
ُّ
والقيم ُيف ُاملجتمع ُالذي ُيمتاز ُبثقافة ُومرجعية ُمعيارية ُمع َّينتَّي ُهي ُ-يف ُاحلقيقةُ -منظومةُ
مرتابِطةُالعنارصُ.ومنُ َث َّمُيمكِنُاحلديثُعنُمنظومةُالقيمُاألصيلةُ،أوُمنظومةُالقيمُاحلديثةُ.هذاُ
ّاهُالبحث؛ُأيُمفهومُ"منظومةُالقيم"ُ.وسيأيتُالحق ًاُحتديدُطبيعةُهذهُاملنظومةُ
هوُاملفهومُالذيُيتبن
ْ
القيمية.

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ
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درسةُيفُاجلامعةُ:
بُ.الـمُ ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالـمُ َّ
ليس ُاهلدف ُمن إدراج ُ هذا ُالعنرص ُبسط ُالقول ُيف ُما ُيشري ُإليه ُعنوانه ُالفرعي ُمن ُحيثُ
املضامَّي ُالقيمية ُاملنهاجيةُ ،وإنَّام ُاهلدف ُمنه ُتوضيح ُمعناهُ ،ورشح ُوجه ُمرشوعيتهُ .أ ّما ُمسألةُ
املضامَّيُالـمُتع ِّلقةُبهُفستأيتُالحق ًاُبامُهيُثمرةُالبحثُيفَُّنايةُاملطافُُ.
ُعادةُوظيفتهاُاملعرفيةُيفُاملقامُاألولُ:املعرفةُالرياضيةُ،واملعرفةُ
ستحرض
عندماُتذكَرُاجلامعةُت
َ
َّ
اهلندسيةُ،واملعرفةُالطبيةُ،واملعرفةُاللغويةُ،واملعرفةُالفلسفيةُ،وغريُذلكُ.وكامُقالُالباحثانُفتحيُ
تخصصة ُيف ُالتعليمُ
حسن ُملكاوي ُوأمحد ُسليامن ُعودةُ ،فإنَّه ُ"ال ُخالف ُعىل ُأمهية ُاملعرفة ُالـمُ ِّ
ِ
ُخرجييُاجلامعةُملامرسةُاملهنُوالوظائفُاملختلفةُيفُ
اجلامعيُ،وماُيرتبطُهباُمنُاملهاراتُالتيُتعدُّ ّ
ُولكن ُالسؤال ُالـمُ ِهم ُيدور ُحول ُالغرض ُمن ُالتعليم ُوالتدريب ُالذي ُيقوم ُبه ُاألستاذُ
املجتمع.
َّ
َّ
يفُحدِّ ُذاهتاُ-مهمةُأخالقيةُ،تقومُ
اجلامعيُلطالبهُ،والُس ّيامُ
حَّيُيشعرُبأنُعمليةُالتعليمُاجلامعيَُ -
عىلُبذلُجهدُواعٍُيفُتوجيهُالطلبةُإىلُماُيكونُفيهُفائدةُهلمُ،ومعنىُيفُحياهتمُ،ويفُواقعُجمتمعهم"ُ
(ملكاويُ،2006ُ،صُ.)80
َّ
ُالسؤالُ
فإذاُس َّل ْم
ناُبالوظيفةُالرتبويةُالقيميةُللتعليمُاجلامعيُيفُخمتلفُمساقاتهُ(مواده)ُ،فإن ّ
كونُ
طرحُاآلنُ-بعدُسؤالُاألمهيةُ-
الذيُي َُ
هوُسؤالُالكيفية؛ُأيُ،ماُالكيفياتُالتيُحيرضُهباُالـمُ ِّ
ْ
القيميُيفُهذاُالنوعُمنُالتعليم؟ُالصعوبةُهناُليستُيفُالعثورُعىلُالكيفياتُاملطلوبةُ،وإنَّامُهيُيفُ
تصورُوضعيةُمنُوضعياتُالتعليمُليسُهلاُب ْعدُقيمي"ُ.فلكلُموضوعُ،ولكلُفعلُقيمةُ.فإدراجُ
ُّ
ُيتم ُعىلُأساسُإعطاءُذلكُ
أي ُ
ُّ
ُّ
عَّي ُّ
موضوعُأوُمادةُتعليميةُضمنُالربنامجُالدرايسُلتخصصُم َّ
ُيتم ُفيها ُقرار ُتدريس ُاملوضوع ُتعكس ُب ْعد ًاُ
املوضوع ُقيمة ُعالية ُتستدعي ُدراستهُ .والطريقة ُالتي ُّ
قيمي ًاُ[الشورىُ،الديمقراطيةُ،احلرية(ُ"]...ُ،ملكاويُ،2006ُ،صُُ.)81
ُهيتم ُبه ُالبحث ُحرص ًا ُهو ُكيفية ُواحدة ُمن ُكيفيات ُحضور ُالقيم ُيف ُخمتلف ُفروعُ
َّ
ولكن ُما ُّ
التعليم ُاجلامعيُ ،وهي ُحضورها ُيف ُاملناهج ُالدراسية ُاخلاصة ُبمختلف ُتلك ُالفروع ُالدراسيةُ.
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وعندماُنركِّزُعىلُهذهُالفروعُفرع ًا ُفرع ًا َّ
ها؛ُأي ُالُ
رتكُبين
ُ،فإن
ْ
ُّ
ُاهتاممناُالُينصب ُعىلُهوُقاسمُمش َ
ينصبُعىلُالقيمُالعامةُُ.
ُّ
درسُيفُاجلامعاتُوقيمهاُ:
تُ .فروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
َّ
منُاملعروفُأن ُأنظمةُالتعليمُالعايلُتشملُمؤسساتُتعليميةُخاصةُبمختلفُفروعُاملعرفةُ
األساسيةُوالتطبيقيةُ،مثلُ:كلياتُالعلومُ،وكلياتُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُ،وكلياتُ
َّ
احلقوقُوالعلومُالسياسيةُ،وكلياتُالطبُ،واملعاهدُالعلياُللدراساتُالتكنولوجيةُ.غريُأن ُالضبطُ
درسُيفُاملؤسساتُالتعليميةُالعلياُيتط َّلبُجرد ًا ُطويالًُالُ
الـمُ َّ
فصلُملختلفُاملوادُالدراسيةُالتيُت َّ
ُأن ُطبيعة ُاهلدف ُاملنشود ُمن ُهذا ُالبحث ِ
نرى َّ
ُتوجب ُالقيام ُبه؛ ُبسبب ُاخلاصية ُالشمولية ُألغلبُ
القيمُ .فبعض ُالقيم ُتنطبق ُعىل ُكل ُفروع ُاملعرفةُ ،مثلُ :قيمة ُاإلبداعُ ،وحرية ُالتفكريُ ،والنزاهةُ،
ّىُالقيمُاألخالقيةُ(مثلُ:التسامحُ،واالحرتامُ،والصدق)ُ،فإَّناُتنطبقُعىلُ
واألمانةُالعلميةُ.وحت
َّ
َّ
ُبعضهاُينطبقُعىلُختصصاتُعلميةُتطبيقيةُ
يةُ،بلُإن
كلُمادةُمنُموادُالعلومُاإلنسانيةُواالجتامع
ُّ
مثل ُالعلوم ُالطبيةُ .فمثالًُ ،الصدق ُخصيصة ُمن ُاخلصائص ُالـمُ ِ
الزمة ُللتفكري ُالريايض ُنفسهُ.
ولذلكُنرىُأنَّهُمنُاألنسبُالتعاملُيفُهذاُالبحثُمعُ"العائالت"ُ،أوُاألصنافُالكربىُلفروعُ
رتكاهتا ُالقيميةُ ،وليس ُبالرضورة ُبحسبُ
درس ُيف ُاجلامعاتُ ،بحسب ُمش َ
العلوم ُاملختلفة ُالتي ُت َّ
الُ -قيمة ُمستدعاة ُمن َ
ُعاَل ُاالقتصادُ ،لكنَّها ُحت ًامُ
منزلتها ُاإلبستمولوجية ُدائ ًامُ .فقيمة ُاجلودة ُ-مث ًُ
تنطبقُعىلُنواتجُالتكنولوجياُ،وحتّىُعىلُنوعيةُاخلدماتُاإلداريةُوالتسويقيةُ.ومنُ َث َّمُ،فإنَّناُنقرتحُ
التصنيفُالتعليميُاملعريفُ(األسايسُ،والتطبيقي)ُالقيميُاآليتُ:
العلومُالصحيحةُوالدقيقةُ:تضمُالعديدُمنُاملوادُ،مثلُ:الرياضياتُ،والفيزياءُ،والكيمياءُ،
ُُّ
وعلمُال َفلكُ.
ِ
ُموادُعدَّ ةُ،مثلُ:اللغاتُ،
اآلدابُواحلضارةُوالفلسفةُواملوادُاإلنسانيةُواالجتامعيةُ:تضم
ُُّ
واحلضارةُ ،وا لفلسفةُ ،والتاريخُ ،واجلغرافياُ ،وعلوم ُاالجتامعُ ،وعلوم ُالنفسُ ،وعلوم ُالرتبيةُ،
والعلومُالثقافيةُ.

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
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ُ التكنولوجياُ،وعلومُاإلعالمُ،وعلومُاالقتصادُ،واإلدارةُ،واخلدماتُ،والسياسةُ،والقانونُ،والتخصصاتُالشبيهةُهباُ،والقريبةُمنهاُُ.
ُّ
ُالعلومُالطبيةُ،والبحوثُالبيولوجيةُ،والتحاليلُاملخربيةُ،وعلومُاجليناتُ،والعلومُالقريبةُمنهاُ. ُالعلوم ُالدينيةُ :نعني ُهبا ُالعلوم ُاإلسالمية ُاألصيلة ُحتديد ًاُ :التوحيدُ ،والفلسفة ُاإلسالميةُ(فلسفة ُالتوحيد) 3،والفقهُ ،وعلم ُالفرائضُ ،وأصول ُالفقهُ ،واملقاصد ُالرشعيةُ 4،وعلوم ُالقرآنُ
لسريةُالنبويةُ،والتصوفُ.ويمكِنُإضافةُالفكرُاإلسالميُإليهاُّ:تديدُ
وتفسريهُ،وعلومُاحلديثُ،وا
ُّ
الفكرُالدينيُيفُاإلسالمُ،والفكرُاحلضاريُاإلسالميُ،والفكرُاملقاصديُ،وماُقدُيظهرُمنُفروعُ
ُ،هلُيتعَّي ُإدراجُهذهُالعلومُالدينيةُيفُعائلةُعلميةُخاصةُهباُ،أمُ
معرفيةُإسالميةُجديدةُ.ولكن
ْ
َّ
يفُالعائلةُاملعرفيةُالعلميةُالسابقةُالتيُتضمُالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُوالثقافية؟ُ
إدراجهاُ
ُّ
توض عُالعلومُالدينيةُيفُخانةُمعزولةُعنُالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُوالثقافية؛ُ
بوجهُعامُ َ ُ ،
إ ُّماُانتقاص ًُاُمنُمكانتهاُالعلميةُ،كامُهوُحالُالدراساتُالوضعانيةُالتيُ َُتعُدُُُّالدينُمرحلةُسابقةُعىلُ
املرحلةُالوضعانيةُذاتُالصفةُالعلميةُبامتيازُبحسبُأوغستُكونتُ،وإ ُّماُعكسُذلكُإعال ًء ُمنُ
شأَّناُ ،بوصفها ُأرشف ُالعلوم؛ ُأل َّ َُّنا ُمستقاة ُمن ُأرشف ُاملصادرُ ،وهيُ :نصوص ُالقرآن ُالكريمُ،
والسنَّةُالنبويةُالرشيفةُُ.
ُّ ُ
ألن ُالعلوم ُاإلسالمية ُاألصيلة ُعلومُ
ولنا ُحت ُُّفظ ُعىل ُكال ُاالّتاهَّيُ :االزدرائيُ ،واإلعالئي؛ ُ َُّ
إنسانيةُمنُحيثُ:

فضل ُهذه ُالتسمية ُعىل ُتسمية ُعلم ُالكالمُ ،أو ُأصول ُالدينُ ،بعد ُنقد ُابن ُخلدون ُالسوسيولوجي ُواإلبستمولوجي ُلعلمُ
ُ 3نُ ِّ ُ
نُ
عةُقدُزالتُ،وأنُموضوعهُ(الغيبيات)ُمنُفوقُطورُالعقلُ،ولك ُْ
َُّ
لحدةُوالـمُ ُِ
بتد
واعتبارُأنُاحلاجةُإليهُللر ُِّدُعىلُالـمُ ُِ
َُّ
الكالمُ،
ألَّنا ُالبديل ُعن ُالفلسفات ُامليتافيزيقيةُ ،والوجوديةُ ،واألخالقيةُ
يف ُرأيناُ -تظل ُاحلاجة ُقائمة ُإىل ُبناء ُفلسفة ُيف ُالتوحيد؛ ُ َّ ُاملثاليةُ،واملاديةُالقائمةُ.
ن ُ بعدُكتابةُالشيخُحممدُالطاهرُابنُعاشورُكتابهُاملشهورُعنهاُ-الذيُهوُأشبهُ
ُ 4املقاصدُمبحثُمنُمباحثُأصولُالفقهُ .ولك ُْ
رسخ ُاستقالليةُ
ب مداخلُلتأسيسُعلمُخاصُباملقاصدُالرشعيةُمستقلُعنُأصولُالفقهُ -ظهرتُدراساتُوبحوثُعديدةُتُ ِّ
هذاُالعلمُُ.
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 ُاملنشأُ :العقلُالبرشيُباجتهادُعلامءُاملسلمَّي؛ ُفهذهُالعلوم ُظهرتُتالي ًُا ُعىلُالوحيُ:قرآن ًُاُ،ثابتةُُ.
وسُنَّ ًُةُ ًُ
ُاملوضوعُ:اإلنسانُ ،وسعادتهُ ،ومصلحتهُيفُالدنياُواآلخرةُ .فاهللُغنيُعنُالعاملَّيُ ،وحاشاهُْ
أن ُيكون ُ-بامُهوُمُط َُلقُوكاملُ -موضوع ًُا ُلنظرُعقلُاإلنسانُاجلزئيُوالناقصُ،وهوُماُن َُّبهُله ُابنُ
خلدونُ،وَّنىُعنهُُ.
 ُالغرضُ :اإلرشاد ُإىلُطرائق ُحتصيلُتلك ُالسعادةُ ،وحتصيلُتلك ُاملصلحةُ .ومنهجها ُهوُالتفاعلُبَّيُالعقلُوالنقلُ(فه ًُامُ ،واستنباط ًُاُ ،وقياس ًُاُ ،واستقرا ًُء ُللمصلحةُواملقاصد)ُ ،وبَّيُالعقلُ
ُع َُلل ُاألحكام ُيف ُالوقائعُ
وتعرف ًُا ُلوجود ُِ
والواقع؛ ُحتقيق ًُا ُملناطات ُاحلكم ُالرشعيُ ،وتنقيح ًُا ُهلاُُّ ُ ،
رسلةُتتط َُّلبهاُأحوالُ
ستجدَُّةُلدىُالقياسُ ،أوُشبيههُالذيُهوُاالستحسانُ،أوُتقريرًُا ُملصالحُمُ َ ُ
الـمُ َُ
العمران ُالبرشيُ ،أو ُاستقرا ًُء ُلطبائع ُالعمران ُالبرشيُ ،والطبيعة ُالبرشية ُ(الفطرة)ُ ،وهي ُاألصلُ
الواقعيُللمقاصدُ،كامُأشارُإىل ُذلكُابنُخلدونُ(بخصوصُالطبائع)ُ ،وحممدُالطاهرُابنُعاشورُ
(بخصوصُالطبائعُوالطبيعة)ُُ.
ؤصلة ُيف ُالقرآنُ
أ ُّما ُالقيم ُالعليا ُاألصيلة ُ(التوحيدُ ،والتزكيةُ ،واإلنسانُ ،والعمران)ُ ،فهي ُمُ َّ ُ
تأخرُ
الكريمُ ،وليستُمنُإبداعُالعلومُاإلسالمية ُابتدا ًُءُ.وصوغهاُعىلُهذهُالشاكلةُاملنظوميةُأمرُمُ ِّ ُ
َلُيظهرُإال ُيفُهذاُالعرصُ ،ضمن ُإطارُالفكرُاإلسالميُاحلضاريُواملقاصديُ ،وليسُضمن ُإطارُ
ُّ
العلوم ُاإلسالمية ُاألصيلة ُيف ُالرتاثُ .فوجود ُهذه ُالقيم ُمتناثرة ُيف ُالرتاث ُاألصيل ُال ُجيعلها ُ-
تلقائي ًُا"ُ-منظومةُقيمُحاكمة"ُبامُهيُبناءُنظريُواحدُوا ٍُعُ،وإ َُّنامُيكونُتركيبهاُيفُبنيةُمنظوميةُقيميةُ
واحدةُعنُطريقُاالستقراءُ،والوعيُالتارخييُواحلضاريُاإلسالميُاملعارصُُ.
وهذهُمالحظةُذاتُطبيعةُإبستمولوجيةُ،ونضيفُمالحظةُأخرىُ،هيُالتذكريُبمنهجيةُبنائناُ
درس ُيفُاجلامعاتُ،التيُأرشناُإليها ُعند ُتعريفُمفهومُفروعُ
للعائالتُ ،أوُالفئاتُالعلميةُالتيُت َّ
درسةُيفُاجلامعاتُ،ور َأ ْيناُأ َُّن هُمنُاألنسبُالتعاملُمعُ"العائالت"ُأوُاألصنافُ
العلومُاملختلفةُالـمُ َُّ
رتكاهتا ُالقيميةُ ،وليسُ
درس ُيف ُاجلامعات ُبحسب ُمش َُ
الكربى ُلفروع ُالعلوم ُاملختلفة ُالتي ُتُ َُّ
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رتكةُمعُالعلومُ
بالرضورةُبحسبُمنزلتهاُاإلبستمولوجيةُدائ ًامُ.فالعلومُالدينيةُهلاُقواسمُقيميةُمُش َُ
مقارنة ُبالعلوم ُاألُخرى؛ ُنظر ًا ُالعتنائها ُبتحقيق ُمصالح ُاإلنسانُ
ًُ
اإلنسانية ُواالجتامعية ُوالرتبوية ُ
وحفظُنظامُالعاَلُُ.
َُ
واملجتمعُ،
ولكنُ،بالرغمُمن ُتسجيلناُلتلكامُاملالحظتَّي؛ُاإلبستمولوجيةُواملنهجيةُ،فإنَّناُنميلُإىلُإفرادُ
ْ
العلومُاإلسالميةُيفُعائلةُمعرفيةُعلميةُخاصةُهباُ،لألسبابُالثالثةُاآلتيةُ:
كونةُ
 ُانبجاسُمنظومةُالقيمُالعلياُاحلاكمةُمنهاُ،عىلُمرحلتَّيُ:مرحلةُتشكُّلُاملفاهيمُالـمُ ُِّوالتصوف)ُ،
لتلك ُاملنظومة ُواحد ًا ُواحد ًاُ :التوحيد ُ(علم ُالتوحيد)ُ ،والتزكية ُ(الرتبية ُاألصيلة،
ُّ
واإلنسان ُوالعمران ُ(الفكر ُاإلسالمي ُاملعارص ُيف ُتفاعله ُمع ُالقرآن ُالكريمُ ،ومع ُالفكر ُاحلديثُ
(اإلنسان)ُ ،ومع ُالرتاث ُ(علم ُالعمران ُالبرشي ُلدى ُابن ُخلدون)ُ ،ومع ُالواقع ُ(طبائع ُالعمرانُ
وحاجاته)ُ.
كونةُهلاُ،وهيُمفاهيمُ
 ُتشكيلُمنظومةُالقيمُالعلياُانطالق ًاُمنُأمرين؛ُأوهلامُ:املفاهيمُالـمُ ِّ
َّ
مؤصلة ُيف ُالقرآن ُالكريمُ ،والرتاثُ ،والفكر ُاإلسالمي ُاملعارص ُالـمُ ِ
تفاعل ُمع ُالنصُ ،والفكرُ
َّ
اإلنساين ُالعامليُ ،والواقعُ .وثانيهامُ :إقامة ُالروابط ُاملنطقية ُوالتفاعلية ُاملنظومية ُبَّي ُخمتلف ُتلكُ
املفاهيم ُضمن ُاجتهادات ُالفكر ُاإلسالمي ُاحلضاري ُواملقاصدي ُاملعارص ُالذي ُاعتربناه ُمن ُبَّيُ
ُللتخصصات ُالعلميةُ
ُولكن ُبمنزلة ُمعرفية ُمتم ِّيزةُ ،تتم َّثل ُيف ُأنَّه ُعلم ُعابر
العلوم ُاإلسالمية،
ُّ
ْ
ً
ً
ُمضافةُنتيجةُذلكُ
ُحضارية
ُومفاهيم
اإلسالميةُ،حم ِّقق ًاُقدر ًاُمنُالتشبيكُوالتأليفُبينهاُ،ومو ِّلد ًاُقي ًام
َ
َّ
خرىُ(مبدأُالتعارفُالقرآين)ُ.ولعلُ
التأليفُمنُجهةُ،ونتيجةُتفاعلهُمعُالفكرُالعامليُمنُجهةُأ
بناءهُمنظومةُالقيمُالعلياُعىلُالنحوُالذيُب َّيناهُهوُأحدُاألمثلةُعىلُماُنقولُ.
ُاشتاملُالعلومُاإلسالميةُوالفكرُاإلسالميُالـمُجدِّ دُعىلُخمتلفُالقيمُاخلاصةُببقيةُعائالتُالفروع ُالعلميةُ .فكل ُالقيم ُاخلاصة ُبتلك ُالفروع ُالعلميةُ ،التي ُتتوافق ُمع ُمنظومة ُالقيم ُالعلياُ،
نهاُالقدامىُرضورةُ،ولكنُ
موجودةُيفُمقاصدُالرشيعةُالرضوريةُواحلاجيةُوالتحسينيةُ،الُكامُع َّي
ْ
ُتطور ُالعمران ُالبرشيُ ،وّتدُّ د ُأحوالهُ .وهذا ُما ُتتحملهُ
بامُهي ُمنهجُوفلسفة ُقيميةُمفتوحة ُعىل ُّ
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االجتهادات ُالتجديدية ُيف ُالعلوم ُاإلسالمية ُوإبداعات ُالفكر ُاإلسالمي ُاملعارصُ .ونرضب ُمثاالًُ
عىلُذلك ُالقيم ُاخلاصةُبعائلةُالعلومُالطبيةُوالبيولوجيةُ ،والعلومُالقريبةُمنها؛ُففض ً
ال ُعن ُالقيمُ
ُالسنَّة ُالنبويةُ
املحمولةُعىل ُالعلوم ُعامةُ ،مثلُ :الصدقُ ،والنزاهةُ ،واألمانة ُاملوىص ُهبا ُقرآني ًاُ ،ويف ُّ
الرشيفةُ،التيُ َتت ِ
َّخذُأشكاالً
َّ
ً
ً
ُيفُالترشيعاتُالفقهيةُ،فإنُمقاصدُحفظُالنفسُ،وحفظُ
ُخمتلفة
ُإجرائية
ِ
الع ْرض ُأو ُالنسلُ ،وحفظ ُالدينُ ،يمكِن ْ
ُأن ُتشمل ُكامل ُ(أو ُأغلب) ُالقيم ُاخلاصة ُبتلك ُالعائلةُ
العلميةُاألكاديميةُُ.
ِ
درسُ
وهكذاُتقررُلديناُوجودُمخسُعائالتُعلميةُمشتملةُعىلُخمتلفُالفروعُالعلميةُالتيُت َّ
َّ
يف ُاجلامعاتُ ،وسنأيت ُيف َُّناية ُالقسم ُالتطبيقي ُإىل ُاقرتاح ُمصفوفة ُللقيمُ ،جيب ُالرتكيز ُعليها ُيفُ
خمتلف ُاألصناف ُالعلمية ُواملعرفية-التعليمية ُاجلامعية ُالكربىُ .غري ُأنَّنا ُلن ُنذكر ُيف ُمصفوفة ُقيمُ
ّ
العلومُاإلسالميةُوالفكرُاإلسالميُإال ُالقيمُالتيُتنفردُبتأكيدهاُمنُدونُبقيةُالعلومُ،أوُمتتازُهباُ
أكثرُمنُغريهاُمنُالعلومُُ.

ثاني ًاُ:فلسفةُقيمُالنظامُالرتبويُاملنشودُ
سنحدّ دُمالمحُفلسفةُقيمُالنظامُالرتبويُاملنشودُيفُخطواتُثالثُ:
 تقديمُفلسفةُالرتبيةُاألصيلةُوقيمها. تقديمُفلسفةُالرتبيةُاحلديثةُوقيمها.توسعيُإجرائيُبَّيُفلسفةُالرتبيةُاألصيلةُ
 استخراجُفلسفةُالقيمُاملنشودةُبعملُتأليفيُ ُّ -وقيمها ُوما ُيمكِن ُإدماجه ُفيها ُمن ُقيم ُفلسفة ُالرتبية ُاحلديثة ُعىل ُسبيل ُالتنزيل ُاملعارص ُلبعضُ
املقاصدُالعلياُلفلسفةُالقيمُاألصيلةُُ.

ُ.1فلسفةُالرتبيةُاألصيلةُوقيمها:
ً
عرف ُالرتبية ُاألصيلة ُ–ُ
بدايةُ ،ما ُاملقصود ُبالرتبية ُاألصيلة؟ ُوما ُاملقصود ُبالقيم ُاألصيلة؟ ُت َّ
ُعَر فها ُالرتاث ُالرتبوي ُاإلسالمي ُيف ُمرحلة ُالتأسيسُ ،وعصور ُازدهار ُاحلضارةُ
حسب ُما َُّ
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ترشبة ُلروح ُالثقافة ُاإلسالمية ُالنابعة ُمن ُفلسفة ُالقرآن ُالشهوديةُ،
اإلسالميةَّ ُ -
بأَّنا ُالرتبية ُالـمُ ِّ
ومنظومةُقيمهُاالستخالفيةُ.
أ ّماُالقيمُاألصيلة ُيفُاالصطالحُالذيُنتبنّاهُ،فهيُالقيم ُاإلسالميةُكامُوردُذكرهاُيفُالقرآنُ
ُبأَّناُ
الكريم،
ُوالسنَّة ُالصحيحةُ ،والرتاث ُاألصيلُ .وقد ُعَ َّرف ُعيل ُخليل ُمصطفى ُهذه ُالقيم َّ
ُّ
ُتصورات ُأساسية ُعن ُالكون ُواحلياة ُواإلنسان ُواإللهُ ،كامُ
"جمموعة ُاملعايري ُواألحكام ُالنابعة ُمن ُّ
قُمعُإمكانياتهُ،وتتجسدُ
كِّنُ[الفرد]ُمنُاختيارُأهدافُوتوجهاتُحلياتهُ َتت َِّف
صورهاُاإلسالمُ...ُ،مت
ُّ
َّ
َّ
منُخاللُاالهتامماتُأوُالسلوكُالعميلُبطريقةُمبارشةُوغريُمبارشة"ُ(مصطفىُ،1980ُ،ص.)34
فالتصورات ُاملشار ُإليها ُفيهُ ،التي ُهيُ
جمل ُإىل ُبيان؛ ُ
ُّ
ويف ُاحلقيقةُ ،حيتاج ُهذا ُالتعريف ُالـمُ َ
ُوالتوجهاتُ
تصورات ُحممولة ُعىل ُالكون ُواإلنسان ُواإللهُ ،ختضع ُملبدأ ُأسايس ُهو ُالتوحيد.
ُّ
ُّ
ِ
ُتوجهات ُوأهداف ُمتطابِقة ُمع ُوظيفةُ
واألهداف ُالتي ُ َتتَّخذ ُمن ُالقيم ُالتوحيدية ُمنط َلق ًا ُهلا ُهي ُّ
؛ُأي ُحم ِّقق ًا ُملصلحةُرشعيةُمعُحضورُالن َّيةُ،وهوُ
اإلنسانُاالستخالفيةُ،فتكونُثمرهتاُعمالًُصاحل ًا ْ
عرفُيفُتراثناُاألصيلُبالتزكيةُُ.
ماُي َ
ولكن ُمنُالناحيةُالتارخييةَُ،لُيكنُهذاُالنموذجُالقيميُمنُالنامذجُالـمُس َّلمُهباُ،التيُسادتُ
ْ
ِ
يفُالثقافةُالعربيةُاإلسالمية؛ُلذاُفهوُثمرةُجهادُبالعلمُوالعملُمنُق َبلُالعلامءُوالصاحلَّيُيفُتأويلُ
النصُ،واستخراجُمقاصدهُ،وتنزيلهُعىلُالواقعُُ.
وقد ُبذل ُالباحث ُواملفكر ُاملغريب ُحممد ُاجلابري ُجمهودًُا ُعلمي ًُا ُتوثيقي ًُا ُحتليلي ًُا ُونقدي ًُا ُج ُّبارًُاُ،
دونةُالفكرُاألخالقيُالعريبُ،عنُطريق ُالرصدُوالتحليلُلنظُمُالقيمُيفُالثقافةُالعربيةُ،
خص ُبهُمُ َُّ
َّ ُ
من ُحيث ُاألصول ُوالفصولُ ،يف ُكتابه ُالضخم ُ(يقع ُيف ُُ 640صفحة)"ُ :العقل ُاألخالقي ُالعريبُ:
دراسةُحتليليةُنقديةُلنظُمُالقيمُيفُالثقافةُالعربية"ُ(اجلابري)2014ُ،؛ُإذُكشفُفيهُعنُوجودُمخسةُأنواعُ
تداخلةُيفُغالبُاألحيانُ(جزئي ًُاُ،أوُكلي ًُا)ُ،وهيُ:
تبايِنةُأحيان ًُاُ،والـمُ ِ ُ
منُاملواريثُ/النُّظُمُاألخالقيةُالـمُ ُ
أُ.املوروثُالفاريسُ،أوُأخالقُالطاعةُ.
بُ.املوروثُاليوناينُ،أوُأخالقُالسعادة.
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تُ.املوروثُالصويفُ،أوُأخالقُالفناءُوفناءُاألخالق.
ثُ.املوروثُالعريبُاخلالصُ،أوُأخالقُاملروءة.
جُ.املوروثُاإلسالميُيفُالبحثُعنُأخالقُإسالميةُ.
أنُالثقافةُالعربيةَُلُتعرفُنظام ًُاُواحدًُاُللقيمُ،
التيُتوصلُإليهاُاجلابريَُّ ُ،
َّ ُ
ومنُالنتائجُالـمُ ِه َّمةُ
و"معارض"ُمُتعدُِّدةُللقيمُ.وهذاُ
َ ُ
بلُعرفتُمنذُ"الفتنةُالكربى"ُ"أسواق ًُا"ُكثريةُلألدب ُواألخالقُ ،
الغنى ُ"القيمي" ُيقوم ُ"عىل ُجمُ َُّرد ُالكثرةُ ،ويفتقد ُالقدر ُالرضوري ُمن ُالنظام ُالذي ُخيُ ُِرجه ُمنُ

ال ُبنيوي ًُاُ ،ووضع ًُا ُقلِق ًُا" ُ(اجلابريُ،2014ُ ،
ُقوةُ .إ َُّنه ُيف ُهذه ُاحلالة ُيعكس ُخل ًُ
الفوىضُ ،وجيعل ُمنه َُّ
صُ.)628-627

ُوحوربتُ ،مثلُ :حماولة ُابنُ
ُِ
ُمهُشت
لقد ُقامت ُحماوالت ُلإلصالح ُالفلسفي ُالقيميُ ،لكنَّها ِّ
اهليثمُ،وحماولةُابنُرشدُالذيُاهتدىُإىلُالطريقُالصحيحُلتشييدُأخالقُإسالميةُأصيلة؛ ُأخالقُ
العملُالصالحُ.لقدُفهمُ[كامُفهمُالعزُبنُعبدُالسالم]ُ"اإلحسانُالذيُيأمرُبهُالقرآنُعىلُأ َُّنهُالفعلُ
قُاللذةُاملرشوعةُللنفسُ ،وال َُبدَُنُ ،والعملُالصالحُالذيُينفعُالناسُ.لقدُنظرُإىلُ
َُّ
احلسنُالذيُحيُ ُِّق
أحكامُالقرآنُوأخالقُالقرآنُمنُمنظورُواحدُهوُاملصلحةُالعامة"ُ(اجلابريُ،2014ُ،ص.)630
وتلتقي ُنتائج ُدراسة ُاجلابري ُ-يف ُتقديرناُ -مع ُروح ُالثقافة ُاإلسالمية ُاألصيلةُ ،وتلتقيُ
يفُماُتوصلتُإليهُمنُنتائجُ-معُحماوالتُتنظرييةُفكريةُإسالميةُمعارصةُكثريةُملنظومةُ
جوهري ًاُ-
َّ
القيمُاألصيلةُ.وهيُ-يفُجم َملهاُ-تتقاطعُيفُمبادئُالتوحيدُ،واإلحسانُ،واالستخالفُ،واألمانةُ،
والتزكيةُ،والعملُالصالحُ،واملصلحةُالعامةُبامُهيُمقصدُعمراينُ.ولكنُ،لوُنظرناُمن ُقربُيفُ
ْ
مفهومُ"االستخالف"ُلوجدناهُاملظهرُالعميلُلألمانةُ،التيُعَ دَّ هاُبعضُالباحثَّيُاحلريةُالتيُتعنيُ
ِ
َ
ُمنُق َبلُاإلنسانُالعاقلُبحكمُمبدأُالتسخريُاإلهليُ،وهذاُ
إمكانيةُاالختيارُوالفعلُوتشكيلُالعاَل
هو ُمناط ُاالستخالف؛ ُفعندما ُنذكر ُاالستخالفُ ،فإنَّنا ُنفكِّر ُيف ُثمرتهُ ،وهي ُإعامر ُالكونُ
(العمران)ُ.
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ومنُهناُنصلُإىلُماُاتَّفقُعليهُمفكِّرونُمسلمونُكثريونُعملواُعىلُتنقيةُاملوروثُاإلسالميُ
ممّا ُعَ ِلق ُبه ُمن ُشوائب ُالكِرسويةُ ،وخم َّلفات ُاجلاهليةُ ،وأوهام ُامليتافيزيقا ُاليونانيةُ ،وشطحاتُ
ً
ناُمنظومةُقيمُحاكمةُأصيلةُتتكونُمنُثالثةُأركانُ
الصوفيةُ(رصاحةُ،أوُضمن ًا)؛ُإذُاقرتحواُعلي
َّ
(مبادئُ/قيمُ/مقاصد)ُهيُ:التوحيدُ،والتزكيةُ،والعمرانُ(العلواينُ،2006ُ،ص6؛ُملكاويُ2020ُ،
ص15؛ُأبوُسليامن2004ُ،؛ُالصمديُ،2008ُ،صُُ.)37
ُلتصور ُوجودي ُقيمي ُحركيُ ،أوُ
ولو ُتفكَّرنا ُيف ُهذه ُاملفاهيم ُالثالثة ُلوجدناها ُختضع
ُّ
ُتدرج ًا ُسهمي ًا ُعىل ُحمور ُإجرائي ُهوُ
ألنطولوجيا ُبراكسيولوجية ُ(وجودية ُفعلية)؛ ُإ ْذ ُهي ُتشكِّل ُّ
االستخالفُُ:
 ُمقام ُالتوحيدُ :وفيه ُيت َِّجه ُنظر ُاإلنسان ُإىل ُاخلالق ُُ وصفاته ُالعليةُ ،ويتع َّلق ُقلبه ُبحقيقةُ
وحدانيتهُ،فيت ِ
َّخذهُاخلالقُسبحانهُول ّي ًاُلهُ،ويمدُّ هُبتأييدهُوعونهُ.وهذهُعالقةُعمودية.
ُمقامُالتزكيةُ:وفيهُيرتدُّ ُالنظرُإىلُداخلُالذاتُ(النَّ ْفس)ُوهوُمش َبعُبقيمةُالتوحيدُوالصفاتُ(األخالق)ُاإلهلية؛ُمنُ:رمحةُ،وودُ،وعدلُ،وحكمةُ،وإبداعُ،وغريُذلكُمنُالصفاتُالتيُجيوزُلهُ
ُفإَّنا ُمن ُاختصاصه ُتعاىلُ.
االقتداء ُهباُ ،خالف ًا ُلصفات ُأخرىُ ،مثلُ :اجلربوتُ ،والقهر ُالفوقي؛ َّ
ً
وي ِّ
ُمنُنشأةُالفطرةُتنشئة ُتزكّيهاُ،وتسموُهباُإىلُمرتبةُ
وحدُذاتهُمنُجديدُانطالق ًا
نشئُاإلنسانُالـمُ ِّ
ِ
العباديةُ.وهذهُعالقةُانعكاسيةُعىلُالذاتُ(قبض).
َ
مقامُالعمرانُ:وفيهُينظرُاإلنسانُمنُحولهُإىلُالعاَلُلينطلقُفيهُباإلعامرُ،ويقيمُفيهُالعمرانُ،
ُبروحُتزكَّتُبخلقُالتوحيدُاملنايفُللظلمُ،والفسادُ،واجلهالةُ،والـمُطابِقُللعلمُ،واحلكمةُ،واخللقُ،
واإلبداعُ،والعدلُ،والرمحةُ،والو ِّدُ.وهذهُعالقةُأفقيةُ(بسط).
ُأَّنم ُاستمروا ُمن ُبعدُ
َّ
ولكن ُالقيمة ُالتي ُغفل ُعنها ُالباحثون ُيف ُالفكر ُاإلسالمي ُ-كام ُلو َّ
ُأي ُمنحه ُقيمة ُعلياُ،
ُكرمه ُاهلل ُ؛ ْ
السلف ُيف ُنسياَّنا(ُ -حنفيُ )1982ُ ،هي ُقيمة ُاإلنسان ُالذي َّ
صُلهُسورةُقرآنيةُكاملةُيفُكتابهُالعزيزُ،سامها ُاإلنسانُ.فهوُمركز ُالعمرانُالبرشيُ،وبهُ
وخص
َّ
ّ
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حقيقةُ -حارضُبشكلُمغ َّلفُيفُالقيم ُالعلياُالثالثُ،وليس ُيفُ
ًُ
يتمُ،ومنُأجلهُي ْبنىُ.واإلنسانُ-
ُّ
عمرُللكونُ،والـمُستخ َلفُفيهُ.
قيمةُالعمرانُفقط؛ُفهوُالـمُ ِّ
وحدُ،والـمُتزكّيُإىلُجانبُكونهُالـمُ ِّ
لقدُتف َّطنُالفكرُالغريبُاحلديثُهلذهُالقيمةُ،وَلُيتف َّطنُهلاُالفكرُاإلسالميُ(علمُالكالمُ،والفلسفةُ
اإلسالميةُ،والفكرُاإلسالميُاإلصالحيُاحلديثُ،وجانبُكبريُمنُالفكرُاإلسالميُالتجديدي)ُ
َّ
اُماثلةُأمامهُيفُالقرآنُالكريمُ.فقدُظل ُاإلنسانُيفُهذاُالفكرُحارض ًا ُبصورةُضمنيةُ
بالرغمُمنُأَّن
َّ
فقط؛ُألن ُمفهومُ"اإلنسان"َُلُي ْب َن ّ
َّ
ُإال ُيفُسياقُالفكرُاحلديثُ(الكوجيتوُالديكاريت)ُ،وعىلُأساسهُ
َبنىُمنظومةُقيم ُحقوقُاإلنسانُتالي ًاُ،وهوُماُسيأيتُتفصيلُالقولُفيهُعندُتقديمناُملنظومةُالقيمُ
احلديثةُ.
ويمكِن ُالنظر ُإىل ُقيمتي ُالتوحيد ُوالتزكية ُبوصفهام ُقيمتَّي ُمف ِّعلتَّي ُ(يف ُاإلنسانُ ،ويفُ
العمران)ُ ،واعتبار ُقيمة ُاإلنسان ُقيمة ُم ِ
نفعلة ُ(بالتوحيدُ ،والتزكية)ُ ،وفاعلة ُ(يف ُذاهتا ُباملجاهدةُ
املعرفيةُ ،والروحيةُ ،واملادية؛ ُويف ُالعمران ُباإلعامرُ ،وإقامة ُالعالقاتُ ،والتنظيامت ُاملختلفةُ،
واإلنتاج)ُيفُاآلنُنفسهُ.أماُقيمةُالعمرانُفنَعدُّ هاُم ِ
نفعلةُبفكرُاإلنسانُ،وخيالهُ،وذوقهُ،وعمله؛ُ
ّ
ٍ
َّ
يفُاإلنسان؛ُذلكُأن ُاإلنسانُابنُبيئتهُ،وهوُيتأ َّثرُبظروفُعيشه؛ُمنُ:
عىلُنحو ُجديلُ -
وفاعلةُ-
بداوةُ،وحضارةُ،وقوانَّيُ،وأعرافُ،وغريُذلكُُ.
ُالكالم ُعنُمنظومةُالقيمُاحلاكمةُ،أوُمنظومةُالقيمُاملركزيةُ
حلدِّ
َ
ونحنُهناَُلُنتجاوزُإىلُهذاُا َ
ُلكن ُمنظومة ُالقيمُ
(الصمديُ ،)2008ُ ،أو ُمنظومة ُالقيم ُاملقاصدية ُالعليا ُ(ملكاوي،)2020ُ ،
َّ
ٍ
ُمنُحتديدُطريقةُلضبطهاُ.ويقرتحُعليناُ
األصيلةُكلهاُهيُأوسعُمنُهذاُكثري ًاُبطبيعةُاحلالُ،والُبدَّ
خالد ُالصمدي ُاشتقاق ُالقيم ُالفرعية ُمن ُالقيم ُاملركزيةُ ،انطالق ًا ُمن ُحتديد ُاملجال ُالقيميُ
در َّ
كُأنُ
(الصمديُ،2008ُ،صُ ،)39-38وذكرُلذلكُأربعةُجماالتُقيميةُ.وعندُإنعامُالنظرُفيهاُ،ن ُِ
ُوأن ُالثالثة ُالـمُ ِّ
تفرعة ُمن ُالتوحيد ُوالتزكيةَّ ،
تبقية ُتشمل ُالقيمُ
واحد ًا ُمنها ُفقط ُيشمل ُالقيم ُالـمُ ِّ
تفرعة ُمن ُقيمة ُالعمرانُ ،يف ُحَّي ُتشرتك ُقيمة ُاإلنسان ُ(التي َُل ُيذكرها ُالصمدي) ُمع ُقيمةُ
الـمُ ِّ
العمرانُيفُاملجالُالقيميُالرابعُالذيُهوُجمالُالقيمُاإلنسانيةُ.

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُمصدقُاجلليدي 195

الشكلُرقمُ(ُ)1
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
تفرعةُمنُالتوحيدُوالتزكيةُ،فهوُجمالُالقيمُالذاتيةُ،
أ ّماُاملجالُالقيميُالذيُحيويُالقيمُالـمُ ِّ
ِ
هرُ،والع َّفةُ،والوقارُُ.
مثلُ:اإليامنُ،والتقوىُ،والتوكُّلُعىلُاهللُ،واإلخالصُ،واحلياءُ،وال ُّط
تفرعةُمنُقيمةُ(أوُمقصد)ُالعمرانُ،فهيُ:
وأ ّماُاملجاالتُالقيميةُالتيُحتويُالقيمُالـمُ ُِّ
بُ،
ُالقيمُاالجتامعيةُ:منُأمثلتهاُ:الصربُ،والكرمُ،والرمحةُ،والعفوُ،والوفاءُ،والصدقُ،واحل ُّوالرفقُ،واألمانة.
ُألَّنا ُتنتج ُمن ُاإلحساس ُاجلامعيُ
 ُالقيم ُالوطنيةُ :هي ُأوسع ُدائرة ُمن ُالقيم ُاالجتامعية؛ َِّ
ب ُالوطنُ ،واالعتزازُ
رتكة ُالتي ُّتمع ُاجلامعات ُالـمُتباعدةُ ،مثلُ :قيم ُح ِّ
بالقواسم ُاملعنوية ُالـمُش َ
قوماتُاحلضاريةُ،والتضحيةُمنُأجلُمحايةُاخلصوصياتُالدينيةُوالثقافيةُ،والغريةُعىلُاللغةُ
بالـمُ ِّ
والدين.
 ُ القيمُاإلنسانيةُ:منُأمثلتهاُ:العدلُ،واحلريةُ،والكرامةُ،واملساواةُ،واإلنصافُ،والتسامحُ،والتعارفُ،والتعايشُ،والس ْلمُ.
َّ
يفُحدِّ ُذاهتاُ-منظومةُقيميةُمرتابِطةُالعنارصُ.
وهبذاُنتحصلُعىلُمصفوفةُقيمُأصيلةُتشكِّلَُ -
َّ
الَّ ُ-
أن ُقيمةُاإليامنُالتيُتوجدُضمنُقيمُالتوحيدُتستوجبُقيمةُاحلريةُالتيُتوجدُ
ومنُذلكُ-مث ًُ
ضمنُالقيمُاإلنسانيةُ.فمنُدونُاحلريةُيمتنَعُاإليامن؛ُإذُاإليامنُالصحيحُينبعُمنُاختيارُحرُكاملُ،
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ّ
وإال ُبقيُجم َّردُتقليدُلآلباءُ،وهذاُاإليامنُيمنحُاإلنسانُقيمةُالكرامةُاألصليةُ.وهكذاُيمكِنُإجيادُ
روابطُمتش ِّعبةُبَّيُخمتلفُالقيمُالفرعيةُداخلُكلُجمالُقيميُ،ويفُماُبَّيُاملجاالتُالقيميةُُ.

ُ.2فلسفةُالرتبيةُاحلديثةُواملعارصةُوقيمهاُ:
تستند ُالرتبية ُاحلديثة ُواملعارصة ُإىل ُفلسفة ُاحلداثةُ ،وفلسفة ُما ُبعد ُاحلداثةُ ،وقيمهامُ .وتقومُ
فلسفة ُاحلداثة ُعىل ُمبدأينُ ،مهاُ :العقالنيةُ ،والفردُ .ففي ُسياق ُاحلداثةُ ،و ُل ِد ُاإلنسان ُبام ُهو ُذاتُ
واعيةُبوجودهاُعنُطريق ُفعلهاُاملعريفُالذايت"ُ:أناُأُف ُِّكرُ ،أناُموجود"ُ(ديكارت)ُ.فميالدُاإلنسانُ
تزامنانُ ،أوُمهاُالزمتان؛ َُلُيُف ُِّكرُاإلنسانُثُ َُّم ُوُ ُل ِدُ ،وَلُيو َُلدُ
الفرد ُوميالدُالعقالنيةُكوني ًُا ُحدثانُمُ ُِ
اإلنسانُثُ َُّمُف َُّكرُ،بلُيفُاللحظةُنفسهاُالتيُأصبحُفيهاُاإلنسانُقادرًُاُعىلُالتفكريُالذايتُ،والتخ ُُّلصُ
منُالوصايةُ ،فإنَّهُأمىضُفعلي ًُا ُعىلُشهادةُميالدهُ.وقبل ُذلك ُكانُتابع ًُا ُلغريه؛ ُلس ُِّيدُ ،أوُلتقليدُدينيُ
ْ
أُعىلُأن ُتعرف ُ،Spere audeكنُ
ّتر
ما؛ ُماُيعنيُأيض ًُا ُتفعيلُقيمةُاحلريةُ ،و ُُّ
التحررُمنُالوصايةَّ "ُ.
يفُاستعاملُعقلكُأنت؛ُذاكُشعارُاألنوار"ُ(كانطُ،2005ُ،صُ.)85هكذاُتك َّلمُكانطُ.
َُ
جريئ ًُاُ
أصبحُبإمكانُاإلنسانُأن ُيُف ُِّكرُلنفسهُبنفسهُ ،مثلامُأصبح ُس ُِّيدًُا؛ ُس ُِّيدًُاُ
ُْ
التحرر ُفقد ُ
ونتيجة ُهلذا ُ ُُّ
ًُ
ماُإنُيُذ َُكرُاالستخدامُاحلُ ُُّرُللعقلُحتّىُيذهبُالفكرُ
لذاتهُ،و"س ُِّيدًُاُللطبيعةُومالكها"ُ(ديكارت)ُ.و ُْ
وحريةُالضمريُ.وألن ُاالختالفُحقُ؛ ُفإنَّه ُيستدعيُ
َُّ
واحلق ُيفُاالختالفُ ،
مبارش ًُة ُإىل ُقيمةُالنقدُ ِّ ُ ،
فإن ُحريةُ
قُإىلُمستوىُأكثرُتعقدًُا ُوتنظي ًُامَُّ ُ ،
ُُّ
قيمةُالتسامحُ.وحَّي ُنتجاوزُاإلطارُاملابَّيُالذايتُالض ُِّي
واحلق ُيفُاالختالفُوالقبول؛ ُكلها ُتتكاثف ُيفُمبدأ ُقيميُمواطنيُ
التعبريُعنُالرأيُ ،وحريةُالنقدُ َّ ُ ،
سيايسُأخالقيُهوُالديمقراطيةُ.وبتوسيعُنطاق ُهذاُاملفهومُأكثرُ ،ليشملُكلُماُأصبحُلإلنسانُ
احلق ُيفُالشغلُ،
ِّ ُ
لُ،واحلق ُ
ِّ ُ
ُُّ
يفُالتنق
احلق ُ
احلُ ُِّر ُحقُ ُفيهُ(مثلُ ِّ ُ :
يفُامللكيةُالفرديةُ،واحلق ُيفُالصحةُ ،و ِّ
احلقُيفُالتعليم)ُ،فإنَّناُنصلُإىلُمفهومُ"حقوقُاإلنسان"ُُ.
و ِّ
ومنُ َث َُّمُ،فإ َُّنُمنظومةُالقيمُالتيُتتبنّاهاُتربيةُاحلداثةُهيُمنظومةُحقوقُاإلنسانُومبادئهاُ.ويفُ
هذاُاإلطارُ ،يُر ُّبىُالفردُعىلُاحلريةُ ،وعىلُاالستخدامُاحلُ ُِّر ُللعقلُ ،وعىلُجعلُتفكريهُاحلُ ُِّر ُمرجعهُ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
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الذايت ُاألعىلُ ،فض ً
حل ُمشكلة ُالتضارب ُبَّي ُاخليارات ُالفردية ُبمبدأ ُأخالقي ُهو ُحريةُ
ال ُعن ُ ِّ ُ
الضمريُوالتسامحُ،وبمبدأُسيايسُهوُالديمقراطيةُُ.
أ ّماُفلسفةُماُبعدُاحلداثةُ،فتضيفُ-إىلُماُسبقُ-فكرةُنقدُالنقد؛ُأيُالدفعُبمبدأُحريةُالفكرُ
ُالتفهمُ ،وليس ُفقطُمبدأُ
ُُّ
واالختيار ُإىلُمداهُاألقىصُ،فينتجُمنُذلك ُتعدُُّدُأنامط ُاملعقوليةُ ،وقيمة
رتضُمنُنشاطُالعقلُكوني ًُا .ومن ُ َث َّمُ ،فقد ُظهرت ُمفاهيمُوقضاياُجديدةُ
الفهمُاملفروض ُوالـمُف َُ
وسعت ُنطاق ُمفهوم ُ"حقوق ُاإلنسان"ُ ،لتشمل ُاحلقوق ُالثقافيةُ ،وحقوق ُاألقلياتُ ،واجلندرةُ،
َّ

واملثليةُ،وغريُذلكُ.وهيُإضافاتُترسُبعضُالباحثَّيُ،وتقلِقُبعضهمُاآلخرُ.
ُّ

وإذا ُعقدنا ُمقارنة ُرسيعة ُبَّي ُفلسفة ُالقيم ُاحلديثة ُوفلسفة ُالقيم ُما ُبعد ُاحلديثة ُمن ُجهةُ،
وفلسفةُالقيمُاألصيلةُ(التوحيدُ ،والتزكيةُ،واالستخالفُ ،ومظهرهُاملاديُواالجتامعيُ ،والعمران)ُ
وجلُوصفاتهُ(التوحيد)ُ،وإنَّامُاإلنسانُ
أنُاملرجعُاألعىلَُلُيعدُاهلل ُعزَُّ ُ َّ ُ
منُجهةُأخرىُ،فإنَّناُ َن ْل َحظُ َُّ
عوضهاُقواعدُالعيشُ
كونهُاملعريف؛ُأي ُالذاتُاحلُ َُّرةُالـمُف ُِّكرةُالعارفةُ.أ ُّماُالتزكيةُفتُ ُِّ
الـمُختزَُلُيفُمُ ُِّ
وعندئذ ُيأخذ ُاالحرتام ُمكان ُالتقوىُ،
ٍُ
رتكُ ،ووقوف ُحرية ُالفرد ُعند ُحدود ُحرية ُاآلخرُ .
الـمُش َُ
ويأخذُاالنصياعُللقوانَّيُمكانُالتواضعُ ،وخفضُاجلناحُ ،واإليثارُ ،واملودةُ ،واملعروفُ ،واجتنابُ
الظلم ُوالعدوانُ .وأ ُّما ُالعمران ُفلن ُيكون ُثمرة ُالوظيفة ُاالستخالفية ُومظهرها ُالنشطُ ،وإنَّامُ
الُ،أوُمرشوع ًُاُاستثامري ًُاُللرشكةُأوُالفردُُ.
سيكونُخمُ َُّطط ًُاُمخاسي ًُاُللدولةُمث ًُ
ربز ُابتعاد ُمنظومة ُالقيم ُاألصيلة ُعن ُاحلداثةُ ،وإنَّامُ
ُحدُِّية ُقصدًُاُ ،ال ُلن ُِ
وهذه ُاملقارنة ُأردناها َُ
بَّي ُالفقر ُالقيمي ُواألخالقي ُواإلنساين ُملنظومة ُالقيم ُاحلديثة ُالتي ُتتجاهل ُاملعنى ُوالروحُ
لن ِّ ُ
والوجدانُُ.
تحصلنا ُعىلُكلُمنافعُمنظومةُ
ولكنُ ،لوُقمناُبمحاوالتُلـ"أجرأة" ُقيمُاملنظومةُاألصيلةُ ،ل َّ ُ
ُْ
القيمُاحلديثةُوإجيابياهتاُ ،معُقيمةُمضافةُ ،هيُالتزكية ُالتيُحم ُُّلهاُالروحُوالوجدانُ.وعندُالتضحيةُ
بالتزكيةُ،فإنَّناُنخرسُالرمحةُ ،واملودةُ ،واإليثارُ ،أوُنكرانُالذاتُ ،والصربُعىلُاآلخرُابتغاءُوجهُاهللُ،
والتع ُُّففُ ،وال ُُّطهرُ ،ونقاءُالرسيرةُ ،والتوايصُباحلقُ ،والتوايصُبالصربُ.ولذلكُاضطرتُالفلسفةُ
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والتفهمُ،وحتّىُ
ُُّ
كملةُلقيمهاُ،منهاُ:التعاطفُ،وأخالقُالعنايةُ،والضيافةُ،
الغربيةُإىلُإضافةُقائمةُمُ ُِّ
القبولُ-عندُبعضُالباحثَّيُ-بالعودةُالـمُساملِةُإىلُالـمُقدَّ سُ(ُ.)Debray, 2001
ّ
وبالعودةُإىلُفكرةُاشتاملُمنظومةُالقيمُاألصيلةُعىلُماُهوُكوينُونافعُحق ًا ُيفُمنظومةُالقيمُ
وضح ًُا ُلذلكُ :إذاُانطلقنا ُمنُمبدأ ُالتوحيدُ ،فامذاُيعنيُمفهومُ"التوحيد"ُ
الً ُمُ ِّ ُ
احلديثةُ ،فإنَّناُنُقدُِّمُمثا ُ
أي ُإدراجه ُضمنُالرشطُاإلنساين؛ ُإ َُّنهُحييلناُ-بكلُتأكيدُ-إىلُمبدأ ُاحلريةُ.فاالعرتافُ
عندُحتييثه؟ ُ ْ ُ
يعنيُالتحرُرُ
ن)ُيعنيُرفضُأيُا ُِّدعاءُمنُالبرشُبذلكُ،ث َّمُ
ُّ
هللُفقطُبالعلوُ(العيل)ُ،واهليمنةُ(الـمُ ُِ
هيم
ُِّ
ُّ
ألنُ
عىلُالعاَلُوالبرشُفهيُغريُمُع ِّوقةُنشاطُاإلنسانُاحلُ ُِّر؛ُ َُّ
َُ
منُاهليمنةُوالوصايةُ.أ ُّماُهيمنةُاهللُتعاىلُ
يفُكلُاألحوالُأخذُنظامُالعاَل ُ(الذيُوضعهُاخلالق)ُباالعتبارُيفُكلُمناشطهُ.
َُ
هذاُالنشاطُحيُتِّم ُ
ُبأي ُطريقة ُكانتُ ،وعىلُ
ؤمنَّي ُباهلل ِّ ُ
وحدينُ ،وعىل ُالـمُ ُِ
وحدين ُوغري ُالـمُ ُِّ
وهذا ُ َُيصدق ُعىل ُالـمُ ُِّ
والُتتحولُ
َُّ
إذُللعاَل ُقوانينهُ ،وللعمرانُالبرشيُقواعدهُالثابتةُالتيُالُتتبدَُّلُ ،
َُ
نكِرينُلوجوده؛ ُ
الـمُ ُ
الًُ،أوُإنكارًُاُُ.
الّتاهُالبرشُنحوها؛ُقبو ُ
تبع ًُاُ ِّ ُ
ؤمن ُهي ُتزكية ُروحية ُتغني ُمنظومة ُقيمه ُبام ُيعود ُعىلُ
ُأن ُالزيادة ُالتي ُنجدها ُعند ُالـمُ ُِ
غري َُّ
نبثِقةُعنُالقيمةُاملركزيةُالتيُ
اجلامعةُالبرشيةُبكلُخريُوسالمُ.وقدُسبقُذكرُطائفةُمنُالقيمُالـمُ ُ
ُأن ُتوجد ُلوال ُقيمة ُالتوحيدُ .ومن ُ َث َّمُ ،فإ َُّن ُشكل ُالعمران ُالبرشيُ
هي ُالتزكيةُ .وما ُكان ُللتزكية ُْ
رتبِطُهباتَّيُالقيمتَّيُاحلاكمتَّيُ.وهبذاُنقرتبُمنُإيضاحُصورةُ
ومضمونهُسيكونانُخمتلفَّيُ،وهوُمُ ُ
منظومةُقيمُالنظامُالرتبويُاملنشودُ.

ُ.3منظومةُقيمُالنظامُالرتبويُاملنشودُ:
قبل ُالرشوع ُيف ُبناء ُمنظومة ُالقيم ُالتي ُيتبنّاها ُهذا ُالبحثُ ،جيدر ُبنا ُتوضيح ُمسألة ُعالقتناُ
باآلخرُ،وهلُجيوزُلناُ-بوصفناُﱣ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱢ ُ[آلُعمرانُ ]110ُ :لنكونُﱣﭐ ﱟ
ﱠ

ﱡﱢُ[البقرةُ-]143:األخذُعنُهذاُاآلخرُ،واإلفادةُمنه؟ُُ
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خرىُختص ُعالقتناُباآلخرُ،
ذكرُالقرآنُالكريمُ،إىلُجانبُالشهودُاحلضاريُوالقيميُ،قيمةُأ
ُّ
خل ْلق ُوالعمران ُالبرشيُ .قال ُتعاىلُ :ﱣﱬ
وهي ُقيمة ُالتعارفُ ،وجعلها ُمقصد ًا ُمن ُمقاصد ُا َ
ﱭ ﱮ

ﱯﱢ ُ[احلجراتُ.]13:فهلُيكونُالتعارفُيفُاالّتاهَّيُ،وبطريقةُتبادليةُ،أمُيكونُ

هُإىلُاآلخرينُبروحُالتفوقُ
ُبالتوج
يفُاّتاهُواحد؟ُهلُنحنُمطالبونُاليومُحضاري ًاُوعلمي ًاُوسياسي ًا
ُّ
ُّ
َ
َ
ُاخلليفةُكوني ًا)ُ،
لكريمُاإلنسان
ُرشطُمنُرشوطهُيفُالواقعُ،سوىُماُوىصُبهُالقرآنُا
(وليسُلناُأي
ُّ
ّ
َ
ممُالعاَل ُضا ّلونُ،
وبروحُاستعالئيةُ(نحنُنملكُاحلقيقةُواملعرفةُوالقيمُ،وأنتمُياُبقيةُالشعوبُوأ
رتكُ
وجاهلونُ ،وغري ُمتخ ِّلقَّيُ ،وال ُقيم ُلكم) ،أم ُ َُّ
أن ُاملطلوب ُهو ُاإلسهام ُمع ُاآلخر ُيف ُبناء ُمش َ
إنساين ُقيميُ ،وحقوقيُ ،وعلميُ ،وبيئيُ ،وأمنيُ ،واقتصاديُ ،وتقنيُ ،وتواصيل؟ َّ
ُإن ُروح ُالقرآنُ
ِّ
ربُ،والقسطُ،والتعارفُ،والتبادلُ،والتعاونُعىلُالصالحُمعُمجيعُ
الكريمُوفلسفتهُتدفعُيفُاّتاهُال ِّ
َ
ُالعاَلُ ،وقبائلهُ ،وأممهُ ،باحرتام ُومودة ُإنسانيةَُ ،وفق ُقاعدة ُ"كلمة ُسواء"ُ ،وأرضيةُ
أفراد ُشعوب
مشرتكةُ.ومنُ َث َّمُ،فإ َُّنهُيمكِنُلغريُاملسلمَّيُاإلسهامُيفُترسيخُقيمةُالعمرانُلدىُاملسلمَّيُ،وتقديمُ
خرباهتم ُيفُبنائهُ،بحسبُحاجاتُاملسلمَّي ُالـمُنضبِطةُبقيمتيُالتوحيدُوالتزكيةُ ،وكذلكُيمكِنُ
َ
للمسلمَّيُإفادةُبقيةُالعاَلُبخرباهتمُيفُهذاُاملجالُاحلضاريُ.
واآلنُ ،وبعد ُتقديم ُهذا ُالتوضيح ُامل نهجيُ ،سنرشع ُيف ُتشكيل ُمنظومة ُالقيم ُالتي ُنتبنّاهاُ،
مستفيدينُمنُاملعطياتُواألفكارُالتيُسبقُذكرهاُيفُالعنرصينُالفرعيَّيُالسابقَّيُُ.
إذا ُكان ُممكِن ًا ُملنظومة ُالقيم ُاألصيلة ْ
ُأن ُحتيط ُبكل ُاملجال ُالوجودي ُوالروحي ُوالعمراينُ
ِ
باطهاُاألسايسُبموجدُالوجودُ،وتعبريهاُعنُوظيفةُ
لإلنسانُالفردُواإلنسانيةُمجعاء؛ُنظر ًا ُإىلُارت
اإلنسان ُاالستخالفية ُ(سيادته ُعىل ُالطبيعة ُسيادة ُأمانةُ ،ال ُسيادة ُعدوانُ ،واستنزاف ُأهوجُ،
َ
واستنزافُحمموم)ُواندراجهاُضمنُمنظورُفلسفيُوجوديُشهوديُ(اإليامنُبالغيبُ،وربطُعاَلُ
الشهادةُبهُعنُطريقُالنشاطُالروحيُ،والتزكيةُ،والعملُالصالح)؛ُفهلُتوجدُمنظومةُقيميةُأخرىُ
ِ
ُأيُ ،ماذا ُيمكِن ْ
ُأن ُتضيفُ
أفضل ُوأكمل ُمن ُهذهُ ،بحيث ُيمكن ُتبنّيها ُلنظامنا ُالرتبوي ُاملنشود؟ ْ
منظومةُالقيمُاحلديثةُإىلُاملنظومةُاألصيلة؟ُُ
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يفُاحلقيقةُ،الُيوجدُعاقلُيشيحُبنظرهُعنُقيمُحداثيةُأساسيةُ،مثلُ:العقلُ،واحلريةُ،والنقدُ،
حقيقةُ -قي ًامُ
ًُ
ُواحلق ُيف ُاالختالفُ ،وغري ُذلك ُمن ُالقيم ُالتي ُيمكِن ُعَدُّ ها ُ-
طنة،
واإلنسانُ ،واملوا َُ
ِّ
ً
فتُمنُشحنتهاُاملذهبيةُاملاديةُ،واإليديولوجيةُالعلامنيةُ.ولكنُ،ماُنسبةُهذهُالقيمُإىلُ
كونية ُإذاُخت َّف
ْ
ندرجة ُضمني ًا ُفيها ُعن ُطريق ُمبدأ ُالتوحيد ُومبدأُ
املنظومة ُالقيمية ُاألصيلة؟ ُهل ُيمكِن ُعَدُّ ها ُم ُِ
ً؟ُنعمُ،والُ.نعم؛ُألن ُالتوحيدُي ِ
َّ
فرزُ-بعدُانعكاسهُعىلُالعالقاتُاالجتامعيةُبَّيُ
االستخالفُمثال
األفراد ُوالقوى ُاالجتامعية  ُ -حري ًة ُ ،وكرام ًة ُ ،ومساواةًُ ،واستخداماً ُح ّر اً ُللعقلُ ،وح ّق اً ُالُ
جدال ُفيه ُيف ُاالختالفُ ،وكل ُحقوق ُاإلنسان ُواملواطنة ُذات ُالقيمة ُالكونية ُفع الًُ .وبالرغمُ
من ُذلكُ ،فإنَّه ُال ُي مكِن ُر ُّد ُكل ُمنظومة ُالقيم ُاألصيلة ُإىل ُمنظومة ُالقيم ُالتي ُظهرت ُمعُ
احلداثةُوباحلداثةُ ُ.
وتوجد ُمسألة ُأساسية ُختتلف ُفيها ُاملنظومة ُاألصيلة ُعن ُاملنظومة ُاحلديثةُ ،وتتم َّثل ُيف ُاالّتاهُ
الوجوديُ :أهو ُ شهودي ُأم ُجحودي؟ ُهل ُهو ُتسليم ُبالغيب ُوشهادة ُبعجز ُالعقل ُالبرشي ُعنُ
إدراكُكلُماُيفُالوجودُوحاجتهُيفُذلكُإىلُالوحيُ،أمُهوُإنكارُللغيبُوا ِّدعاءُبقدرةُالعقلُعىلُ
َّ
اإلحاطةُالشاملةُبكلُماُيفُالوجود؟ُإنُلكلُمنُهذينُاالّتاهَّيُاستتباعاتهُعىلُاملعنىُالذيُنضفيهُ
عىلُخمتلفُالقيمُالـمُ ِ
ندرجةُيفُاملنظومة؛ُفقيمةُاحلريةُمنُمنظورُشهوديُهيُغريُاحلريةُمنُمنظورُ
جحوديُ .واحلرية ُالشهودية ُحرية ُتوحيدية ُفيها ُتواضعُ ،ورمحةُ ،ولطفُ ،وسالمُ ،وعدلُ،
وإنصاف؛ُإَّناُقيمُمستمدَّ ةُكلهاُمنُاإليامنُ،وخشيةُاهللُخشيةُتعظيمُوحمبةُ.أماُاحلريةُالـمُ ِ
فتقدةُ
َّ ّ
َ
َّ
لإليامنُ ،فقد ُتنقلب ُإىل ُطغيانُ ،واستعامرُ ،وهيمنةُ ،وظلمُ ،وعدوانُ 5.وهذا ُما ُ َن ْل َحظه ُاليوم ُعىلُ
ُ 5حدثتُيفُالتاريخُاإلسالمي ُ-منُدونُأدنىُشكُُ -حوادثُظلمُوطغيانُكبريةُوكثريةُ،لكنَّهاُجاءتُنتيجةُاالنحرافُعنُ
فالُيشعرُبأيُحرجُبالتزامُأقىصُدرجاتُ
ُّ
منظومةُالقيمُاألصيلةُ،وليسُبسببُاستبطاَّناُوتفعيلهاُ.أ ُّماُالضمريُالغريبُاملعارصُ،
أتيهُمنُجرائمُيفُحقُأصحابُاألرضُ،
ِّ ُ
الديمقراطيةُداخلُالبالدُالغربيةُ،ومساندةُالكياناتُاالستيطانيةُاإلجراميةُيفُكلُماُت
لنقضُأي ُقرارُيدينُتلكُ
ُّ
هوُحق ُ"الفيتو" ُ
ُّ ُ
ويفُالعدوانُعىلُكثريُمنُالبلدانُورسقةُثرواهتاُ،إىلُجانب ُاستخدامُحقُ ُباطلُ ،
اجلرائمُُ.
ُوباملثلُ ،ال ُّتد ُكثريُمن ُحكوماتُدولُيصفوَّناُبالعراقةُيفُالديمقراطيةُغضاض ًُة ُيفُمساندةُأنظمةُدكتاتوريةُيفُالعاَلُ،طاملاُ
ضمنتُهلاُحتقيقُمصاحلهاُغريُاملرشوعةُيفُرسقةُثرواتُتلكُالبلدانُ.فهذاُ-إذنُ-مفهومُفاسدُللحريةُ،الُيتجاوزُحريةُاألناُ
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ِ
معظمُالديمقراطياتُالغربيةُالكبريةُ.ويفُذلكُ،قالُعاَل ُاالجتامعُواألنثروبولوجياُإدغارُمورانُ:

هادفةُبذلكُإىلُاقرتاحُأخالقيةُ
ًُ
املجتمعُاألخالقيةُقوةُاألمرُالدينيُ،
َُّ
إنُالعلمنةُقدُنزعتُمنُرؤيةُ
" َُّ
جديدةُعابرةُللجامعاتُالدينيةُواإلثنيةَّ ُ.
ولعلُ فلسفةُكانطُاألخالقيةُمنُاألمثلةُالبارزةُعىلُذلك"ُ
(2004, p.19

ولكن ُالتنزيل ُالفعيل ُهلذه ُالفلسفة ُاألخالقية ُاملثالية ُ-الـمُنزَُّه ُعن ُكلُ
َُّ
ُ .)Morin,

غرض ُغري ُاخلضوع ُللواجب ُباملعنى ُالعقيل ُالكوينَّ ُ -
ظلُ ُحمدود ًاُ ُجد ًاُُ ،وهامشي ًاُ ُ( Morin,
ُ.)2004, p.19
ويفُسياقُمتصلُ،رفضُالفيلسوفُاملغريبُطهُعبدُالرمحنُ،يفُكتابهُ"سؤالُاألخالقُ:مسامهةُ
ستن ِدًُا ُيفُ
يفُالنقد ُاألخالقيُللحداثةُالغربية"ُ،مقولةُاخلضوعُللواجبُباملعنىُالعقالينُالكوينُ ،مُ ُ
نقدُوجههُإىلُهذاُالطرحُأحد ُالفالسفةُالغربيَّيُاملعارصينُُPerelman
َُّ
ذلكُ-عىلُماُيبدوُ -إىلُ
أن ُكانطُمارسُنوع ًُا ُمنُ
(عبد ُالرمحنُ،2006ُ،صُ ،)39وأحالُعىل ُ(ُ )Perelman, 1980, p.127ومفاده ُ َُّ
التمويهُ(علمنةُالدينُاملسيحيُعنُطريقُاملبادلةُواملقايسة)؛ُ6إلخفاءُدورُالدينُيفُبناءُاحلكمُاألخالقيُُ.
ولذلكُيمكِ
َّ
نُالقولُإنُمزيةُاملنظومةُالقيميةُاحلديثةُ،منُالناحيةُالعمليةُيفُاجلانبُالعمراينُ،
َّ
سُعىلُمبدأُالواجبُالكوين؛ُفقدُظلُذلكُجم َّردُطرحُفلسفيُنظريُمقت َبسُبطريقةُ
ليستُيفُالتأس
ُّ
مواربة ُمن ُالرؤية ُالدينيةُ ،من ُدون ُتوافر ُرشط ُاإليامن ُرضورةُ ،وإنَّام ُتتم َّثل ُمزيتها ُيف ُصبغتهاُ
ِّ
َّنةُبالتحولُإىلُمبادئُدستوريةُ،أوُفصولُقانونيةُ،
اُقابلةُالختاذُصيغُمقن
اإلجرائيةُالقانونية؛ُإذُإَّن
ُّ
َّ
األنانية ُ ،وحرية ُالقومية ُالعنرصيةُ .فأين ُهذا ُاملفهوم ُللحرية ُمن ُقيمة ُالتعارف ُالقرآنية ُوَّني ُالقرآن ُالكريم ُالرصيح ُعنُ
العدوانُبح َّجةُأ ُّيةُذريعةُكانت؟!ُ
اختذُهذاُالتمويهُشكلُ"علمنةُللدينُاملسيحي"ُعنُطريقُمتشُِّيَّيُاثنَّيُ،مهاُ:
ُ َّ ُ 6
قابِلة ُهلا ُغري ُمعهودة ُبنفسُ
ؤخذ ُمقوالت ُأخالقية ُمُ ُ
ُأي ُبدل ُأخذ ُاملقوالت ُاملعهودة ُيف ُاألخالق ُالدينيةُ ،تُ َ ُ
 ُطريق ُاملبادلةُ ْ :االستخدام ُالنظري ُيف ُهذه ُاألخالقُ ،مثلُ :استبدال ُمفهوم ُ"العقل" ُبمفهوم ُ"اإليامن"ُ ،ومفهوم ُ"اإلرادة ُاإلنسانية" ُبمفهومُ
"اإلرادةُاإلهلية"ُ،ومفهومُ"احرتامُالقانون"ُبمفهومُ"حمبةُاإلله"ُ،ومفهومُ"التجريد"ُبمفهومُ"التنزيه"ُُ.
طريقُاملقايسةُ:أي ُ تقديرُاألحكامُاألخالقيةُالعقليةُعىلُمثال ُاألحكامُاألخالقيةُالدينيةُ.ومنُبَّيُمظاهرُهذهُاملقايسةُمقا َبلةُُ
ُْ
ُقررةُمنُالدينُ .وتبع ًُا ُلذلكُ ،يُقا َُبلُمصدرُاألخالقُاألُوىلُالذي ُهوُ
جرد ُباألخالقُالـمُ َُّ
قررةُمنُالعقلُالـمُ َُّ
األخالقُالـمُ َُّ
العقلُاإلنساينُبمصدرُاألخالقُالثانيةُالذيُهوُالعقلُاإلهليُ،أوُاإلرادةُاإلهليةُ.
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ُّ
وبالرغمُمنُذلكُ،تظلُاحلاجةُقائمةُإىلُ
ُتطبيقهاُبقوةُالقانونُ7.
ُإجيادُضامناتُماديةُلتطبيقها؛ُأي
ث َّم
َّ
ْ
االقتناع ُالوجداين ُوالوازع ُ الديني ُيف ُااللتزام ُبالقيم ُالتي ُتندرج ُضمن ُمنظومة ُحقوق ُاإلنسانُ
َّ
دُاحلسُاملدينُالُيضمنُدائ ًامُاحرتامُتلكُالقيمُ،وهوُماُس َّلمُبهُ،واتَّفقُعليهُ،
واملواطنة؛ُذلكُأنُجم َّر
ِّ
كل ُمن ُالفيلسوف ُاألملاين ُيورغن ُهابرماسُ ،والكاردينال ُجوزيف ُرتزنغار ُ(البابا ُبنيديكتُ
عندماُتصوراُأسس ًا ُماُقبلُسياسيةُللدولةُالديمقراطية (
السادس ُعرشُ،الحق ًُا)ُ ،
ّ

2004, Jürgen

ُ.)Habermas et Joseph Ratzinger
وهبذاُنصلُإىلُمنظومةُالقيمُالتيُنَنشدهاُلنظامناُالرتبويُيفُعاملَ
ناُاملعارص؛ُإَّن اُمنظومةُ
َّ
قيم ُاستخالفية ُشهودية ُّتعل ُالتوحيد ُقيمتها ُالعليا ُاأل و ىلُ ،وحتتفظ ُبقيمة ُالتزكية ُقيمة ُعلياُ
ُألَّن ا ُانعكاس ُللتوحيد ُيف ُالتكوين ُالنفيس -القيمي ُلإلنسانُ ،ث َّم ُتأيت ُعىل ُمقصدُ
أيض ًا ؛ َّ
َ
فةُيفُخ ْل قُاهللُطبيع ًة ُواجتامع ًا ُ
العمرانُبروحُاألمانة؛ُهذهُاحلريةُاملوهوبةُمنُاهللُ،والـمُستخ َل
ُ،فتفر عُمنهُماُهوُكوينُح ّق اً ُيفُم نظومةُالقيمُاحلديثةُ،مثلُحقوقُاإلنسانُ،التيُكانتُ
برشي ًا
َّ
ُّ
حمجوبةُعنُالوعيُيفُتراثنا؛ُنتيجةُتأخ رُوالدةُاإلنسانُفيهُ،ألسبابُالهوتيةُوسياسيةُ،ومثلُ
املواطنةُبمفهوميهاُ:الوطنيُوالعامليُ،ومثلُقيمةُالدولةُاحلديثةُالديمقراطيةُ،وقيمةُالعملُ
الـمُ عق َل نُ ،ومحاية ُالبيئةُ ،أو ُال بيوتيقا ُ(أخالقيات ُالطب ُوالبيولوجيا)ُ ،وأخالق ُاحلياة ُبصفةُ
أعمُ ُ( 2004 , p.188
َّ

ُ ،)Morin,وقيمة ُاجلودةُ ،والفاعليةُ ،والف ّع اليةُ ،والتضامنُ ،وأخالقُ

العنايةُ ،وغري ُذلك ُمن ُالقيم ُالـمُ ِ
نسج مة ُمع ُروح ُاملنظومة ُاألصيلةُ ،التي ُتظل ُدائ ًام ُلدىُ
اجلامعةُالـمُ ِ
ؤم نةُحتتُرقابةُقيمها ُالعلياُاحلاكمةُ،الُس َّي امُالتوحيدُوالتزكيةُ.وهذهُالقيمُت ََس ع ُ
ِ
ِ
ُألَّن ا ُمن ُروح ُاستخالفية ُكونيةُ
الـمُؤم نَّي ُوغري ُالـمُ ؤم نَّي ُبالرغم ُمن ُأصوهلا ُالتوحيدية؛ َّ
تشملُاإلنسانيةُمجعاءُ ُ.

مههُهوُ
َ 7لُتكنُهذهُ"األجرأة" ُممُ ُِكنةُبيرسُيف ُاملراحلُاألُوىلُمنُنشأةُالعقلُالفقهي ُاإلسالمي ُاملشدودُإىلُالنص؛ُإذ ُكانُكلُ ُِّ
استنباطُماُهوُحرامُ ،وماُهوُحاللُ ،وماُهوُمباحُ(ومندوبُ ،ومكروه)ُمنُالنص؛ ُإ ُّماُباالستخراجُاملبارشُ ،وإ ّما ُبالقياسُ،
وإ ّماُباالستحسانُ،لكنَّهُأصبحُممُ ُِكن ًُاُمعُظهورُمفهومُ"املصلحة"ُ،ومفهومُ"املقاصدُالرشعية"ُُ.

درسُيفُاجلامعات
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وإجرائي ًاُ ،سنستحرض ُهذه ُالتوليفة ُمن ُالقيم ُاألصيلة ُواملقاصد ُالعليا ُاحلاكمةُ ،ومن ُالقيمُ
احلداثيةُواملعارصةُالـمُت َِّسقةُمعهاُضمنُمقصدُالعمرانُ.فلننظرُاآلنُيفُهذهُالقيمُوحضورهاُيفُ
النظامُالرتبويُاجلامعيُيفُالقسمُاملوايلُمنُالبحثُ،الذيُهوُالقسمُالتطبيقيُُ.

القسمُالتطبيقيُ
درسُيفُاجلامعاتُُ
كونُالقيميُاملاثلُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُتُ َُّ
َّأوالًُ:الـمُ ِّ
سننظرُاآلنُيفُهذهُالقيمُوحضورهاُبصفةُعامةُيفُالنظامُالرتبويُاجلامعيُالغريبُعىلُغرارُ
عرب ًا ُعن ُاجلانب ُالعمراين ُاملعارص ُللقيم ُالذي ُ َيلزمنا ُاالستئناس ُبه ُيفُ
النظام ُاألورويبُ ،بوصفه ُم ِّ
تطوير ُمنظومتنا ُاجلامعية؛ ُملواءمة ُكثري ُمنها ُملنظومة ُالقيمُ /املقاصد ُالعليا ُاألصيلةُ ،ث َّم ُسننظر ُيفُ
طورهاُمنُهذاُاجلانبُ،
املسألةُنفسهاُيفُاجلامعاتُالعربيةُ،عىلُأساسُانتامئناُإليهاُ،واهتاممناُبامُي ِّ
كون ُالقيمي ُيف ُفروع ُالعلوم ُاملختلفة ُالتيُ
وسنركِّز ُاهتاممنا ُبصفة
ُأخص ُعىل ُمدى ُحضور ُالـمُ ِّ
َّ
كونُالقيميُ
درس ُيفُهذهُاجلامعات؛ُلنق ِّيمُمدىُحاجةُاملناهجُاجلامعيةُالعربيةُإىلُتضمَّيُالـمُ ِّ
ت َّ
فيهاُُ.

كونُالقيميُيفُاجلامعاتُالغربية:
ُ.1الـمُ ِّ
نرشُاملجلسُاألورويبُيفُشهرُمايُ(أ ّيار)ُمنُعامُ2010مُتقرير ًا ُعنُالتعليمُالعايلُيفُأوروباُ،
محلُعنوان"ُ:أيُكفاياتُوقيمُللتعليمُالعايلُللمجتمعاتُاحلديثة؟"ُ(ُ)Musil, 2010وقدُتبنّىُهذاُ
ُّ
التقريرُالرتبيةُبمفهومهاُالليربايلُأوُالتحرريُ،واعتمدُيفُتعريفهاُعىلُصياغةُمجعيةُاملعاهدُالعلياُ
ُّ
َّ
ُالرتبيةُالتحرريةُ"فلسفةُيفُالرتبية تدعمُمكانةُ
ُ،الذيُجاءُفيهُأن
واجلامعاتُاألمريكية ُAAC&U
ُّ
نميُاألحكامُالعقليةُ،وتعزِّ زُالشعورُباملسؤوليةُاألخالقيةُواالجتامعيةُُ...
الفردُ،وحت ِّررُالعقلُ،وت ّ
دية؛ُحيثُإَّناُتستوعبُخمتلفُاألفكارُوالتجاربُالـمُم ِّيزةُ
وهيُبطبعهاُ َتت َِّصفُبالشمولُوالتعدُّ
َّ
َ
للعاَلُاالجتامعيُوالطبيعيُوالفكري"ُ(.)Musil, 2010, p.87
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ُتضمنت ُوثيقة ُنرشهتا ُمجعية ُاملعاهد ُالعليا ُواجلامعات ُاألمريكية ُعام ُ2007مُ،
وباملثلُ ،فقد
َّ
ومحلتُعنوان"ُ:التع ُّلمُاجلامعيُللقرنُالعامليُاجلديد"ُ،تلخيص ًاُلِـامُأعلنتُعنهُاجلامعاتُواملعاهدُ
العلياُاألمريكيةُعنُأهدافُالتعليمُيفُمناهجهاُ.وهيُأربعةُأهدافُعامةُ،منُبينهاُأهدافُذاتُ
ُتعرف ُالثقافات ُاإلنسانية؛ ُما ُيعني ُقيمة ُالتعارفُ ،واالعرتاف ُباآلخرُ،
عالقة ُبالرتبية ُعىل ُالقيمُّ :
َّ
ُويتحقق ُذلك ُ-
ُوالتحرر ُمن ُالنزعة ُاملركزية ُالغربية،
واحرتامهُ ،والقبول ُباالختالف ُوالتعدُّ د،
ُّ
بحسبُتلكُالوثيقة ُ -عنُطريقُمناهجُالعلومُاالجتامعيةُ،والتاريخُ،واللغاتُ،والفنونُ.وكذلكُ
ُيتضمن ُقيم ُاملواطنةُ،
ُحتمل ُاملسؤولية ُالشخصية ُواالجتامعية؛ ُما
َّ
َّ
نصت ُالوثيقة ُعىل ُقيم ُأخرىُّ :
َّ
ُتتحقق ُمن ُخاللُ
واألخالق ُاالجتامعيةُ ،وااللتزام ُالذايتُ ،ومصالح ُاملجموعةُ ،والتبادليةُ .وهي
حمتوياتُمعرفيةُدراسيةُعنُااللتزامُاملدينُواملواطنيُاملحيلُوالشاملُ،والتفكريُوالعملُبام ُيتطابقُ
معُالواجبُاألخالقيُ(.)Musil, 2010, pp.95-96
وتعملُهذهُاجلمعيةُعىلُإعدادُمبادرةُتكميليةُمعُمؤسساتُالتعليمُالعايلُ،عنواَّنا"ُ:املستقبلُ
ك"ُ،وهيُمبادرةُبديلةُعنُفلسفةُالرتبيةُعىلُقيمُالسوقُ،وذاتُتوجهُإنساينُعامليُتضامنيُ
رت
ُّ
الـمُش َ
شامل ُ(ُ .)Musil, 2010, p.95وهذه ُوظيفة ُقيمية ُإنسانية ُم ِه َّمة ُجد ًاُ ،تصدَّ ت ُهلا ُاجلامعاتُ
ظهرةًُاخلصيصةُالكونيةُالشاملةُوالـمُ ِ
األمريكيةُ،م ِ
تكاملةُللعلمُواملعرفةُاجلامعيةُيفُمواجهةُجشعُ
توحشُونظرتهُاألداتيةُالض ِّيقةُ.ففيُاستبانةُأعدَّ هتاُاجلمعيةُُ AAC&Uعامُ2006مُ،
رأسُاملالُالـمُ ِّ
وشملت ُع ِّينة ُمن ُأرباب ُالعملُ ،أظهرت ُالنتائج ُ َّ
ُاهتموا ُباهلدف ُالعامُ
أن ُُ ٪82من ُأرباب ُالعمل ّ
َ
قُبمعرفةُالثقافاتُاإلنسانيةُومعرفةُالعاَل ُاملاديُوالطبيعيُ،أكثرُمنُاهتاممهمُباملحتوياتُ
الـمُتع ِّل
العلميةُوالتكنولوجيةُ،يفُحَّيُوافقُنصفهمُفقطُعىلُتعريفُالطلبةُبالقيمُالثقافيةُللشعوبُ،إىلُ
ُبتحمل ُاملسؤوليةُ
ُخيص ُاهلدف ُالعام ُالـمُتع ِّلق
جانب ُتكوينهم ُالعلمي ُوالتكنولوجيُ 8.ويف ُما ُّ
ُّ
َّ
ُ(ألنُ
ُرحب ُما ُنسبته ُُ ٪76منهم ُبتدريب ُالطلبة ُعىل ُالعمل ُبروح ُالفريق
الشخصية ُواالجتامعيةَّ ،
ذلكُسيعودُبالنفعُعىلُاإلنتاج)ُ،وَلُيامنِ
ْ
عُنصفهمُفقطُبأنُتكونُللطلبةُ-إىلُجانبُذلكُ-معارفُ
8

ُتواتر ُالنسب ُاملئوية ُهنا ُليس ُتراكمي ًُا؛ ُأل َُّنه ُيمكِن ُألفراد ُع ِّينة ُالدراسة ُاختيار ُأكثر ُمن ُجواب ُمن ُبَّي ُاألجوبة ُالـمُتعدُِّدةُ
رتحةُُ.
الـمُق َُ
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إنسانية ُما ُبَّي ُثقافيةُ .وهذا ُالنقص ُيف ُالوعي ُبأمهية ُالقيم ُاإلنسانية ُالتعارفية ُهو ُما ُتعمل ُمجعيةُ
املعاهدُالعلياُواجلامعاتُاألمريكيةُعىلُمعاجلتهُ(.)Musil, 2010, p.96
أ ّماُمسارُبولونياُالذيُهوُآليةُتنظيميةُهتدفُإىلُضامنُانسجامُأنظمةُالتعليمُالعايلُاألوروبيةُ
الثامنيةُواألربعَّيُ،فإنَّهُيتبنّىُقي ًام ُعَدَّ هاُمم ِّث ً
ُومبادئُ
ةُاألوروبيةُ،بالرغمُمنُأَّناُقدُتكونُقي ًام
لةُللهو َّي
َ
َّ
رت ً
لهاُيفُاحلس ُالنقديُ،واالستقالليةُالثقافيةُ،معُالتفاعلُالتعاريفُالتباديلُ
كة ُكوني ًا؛ُنظر ًا ُإىلُمت ُّث
ِّ
مش َ
بَّيُا لثقافاتُ،ومشاركةُالطلبةُيفُتسيريُاملؤسساتُالتعليميةُ،وتقييمُجودةُالتكوينُبروحُمشدودةُ
ُولتبَّي ُهذاُ
جرد ُالرغبة ُيف ُإنتاج ُخمرجات ُقابلة ُللتسويق.
ّ
إىل ُقيمة ُاملصلحة ُالعامةُ ،ال ُحمكومة ُبم َّ
يمكن ُمراجعة ُموقع ُوزارة ُالتعليم ُالعايل ُوالبحث ُوالتجديد ُالفرنسية ُاإللكرتوينُ
(ُ.)www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
سامة ُعلامء ُيف ُخطر ُُ ،SARيف ُدليل ُلتعزيز ُقيمُ
وقد ُحدَّ دت ُشبكة ُاجلامعات ُاألمريكية ُالـمُ ّ
التعليم ُالعايل ُعام ُ2017مُ ،القيم ُاألساسية ُهلذا ُالتعليم ُيف ُمخس ُقيمُ ،هيُ :تكافؤ ُفرص ُالتع ُُّلمُ،
وحتمل ُاملسؤوليةُ ،واستقاللية ُاملؤسسةُ ،واحلريات ُاألكاديميةُ ،واملسؤولية ُاالجتامعيةُ
واملساءلة ُ ُّ
(ُ.)Scholars at Risk Net Work , 2017, pp.6-7
وقد ُنرشت ُجامعة ُستوكهوَل ُعام ُ2018م ُتقرير ًا ُعن ُمشاركتها ُيف ُمرشوع ُّتريبي ُرائدُ ،هوُ
مرشوعُقيمُالعيشُ(2017-2019م)ُعنُمرصدُاخلريطةُالرائعةُ(مرصدُماغناُكارتا)ُُObservatory
ُ،Magna Chartaوجاءُالتقريرُبعنوان"ُ:القيمُاألساسيةُ:مناقشةُمستمرة"ُ( Astrid Söderbergh

 ُ،)Widding, 2018وقدُواصلتُاجلامعةُاالشتغالُبموضوعُالقيمُاجلامعيةُالذيُبدأتهُمعُاملرصدُ.
وانضم ُإىل ُاملرصد ُ  -إىل ُجانب ُجامعة ُستوكهوَل ُ(السويد)  ُ -األكاديمية ُالعربية ُللعلمُ
َّ
والتكن ولوجيا ُوالنقل ُالبحري ُ(مرص)ُ ،وجامعة ُبولونيا ُ(إيطاليا)ُ ،وجامعة ُالبوليتكنيكُ
ببوخارستُ(رومانيا)ُ،وجامعةُكامبناسُ(الربازيل)ُ،وجامعةُكارديفُمرتوبوليتانُ(اململكةُ
املتحدة)ُ ،واجلامعة ُالكلدونية ُبغالسكو ُ(اململكة ُاملتحدة)ُ ،وجامعة ُج زر ُالقمرُ ،وجامعةُ
صداقة ُالشعوب ُبروسياُ ،وجامعة ُتاسامين ُ(أسرتاليا)ُ .وقد َّ
ُاخت ذ ُتقرير ُجامعة ُستوكهوَلُ
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رت حة ُيف ُورشات ُاملرصدُ،
م نط َل ق ًا ُله ُأربع ُقيم ُأساسيةُ ،اختريت ُمن ُبَّي ُعرشات ُالقيم ُالـمُ ق َ
َو فق ًا ُجل ْم لةُمنُاملعايري ُ .وهذهُالقيمُاألربعُهيُ:االستقالليةُ،واحلرياتُاألكاديميةُ،واإلنصافُ،
والنزاهةُ(ُ.)Astrid Söderbergh Widding, 2018, p.9
ُ وقدُاشتملتُالقائمةُالطويلةُعىلُمخسُومخسَّيُقيمةُ،هيُ:التزامُالروحُالعلميةُ،والتضامنُ
اجلامعيُ ،واملسؤوليةُ ،واجلاذبية ُواالستقطابُ ،واالنتشار ُواجلودةُ ،وتعدُّ دية ُالفكرُ ،والشجاعةُ
ُالر ِو َّيةُ ،والتعاطفُ ،واجلامعة ُبؤرة ُمعرفيةُ
املدنيةُ ،والديمقراطيةُ ،والنجاعةُ ،والتفكري ُالتأ ُّميل ُأو َّ
للمجتمعُ ،والتحدي ُاألكاديميُ ،واملرونةُ ،واالتِّعاظ ُمن ُالتجاربُ ،وجودة ُالبحثُ ،والبحثُ
دجمانُ ،والعوملة ُوسهولة ُاالنتقالُ ،والتضامن ُالدويلُ،
األسايسُ ،واملثابرةُ ،والتعليم ُوالبحث ُالـمُ َ
ُواحلس ُالنقديُ ،والعلمُ،
والتشاركيةُ ،والتواصلُ ،والكفاءةُ ،والتقدُّ مية ُاملحافظةُ ،واإلبداع،
ُّ
ب ُاال ِّطالعُ ،واالستقاللُ ،واحلياديةُ ،واملهنيةُ ،واملالءمةُ،
واجلودةُ ،والتفاعلية،
ُوالتنوعُ ،وح ُّ
ُّ
والعقالنيةُ،واالحرتامُ،واألمنُالقانوينُ،واحلقيقةُ،والبحثُعنُاحلقيقةُ،واحلذرُاملعريفُ،والتم ُّيزُ،
َ
حةُعىلُالعاَلُ،والو َث ِق َّيةُ،والثقةُ،والتسامحُ،واملصداقيةُ،واحلوارُالعابرُللثقافاتُ،وماُ
واجلامعةُمفتو
بَّيُالتخصصاتُ،والتوضيحُ،والنموُ،واألصالةُ،والشفافيةُُ.
ُّ
وقدُانتهىُالنقاشُيفُجامعةُستوكهوَلُبإضافةُثالثُقيمُإىلُقائمةُالقيمُاألربعُالتيُانتقاهاُ
املرصد ُمن ُبَّي ُالقيم ُاملذكورة ُآنف ًاُ .والقيم ُاإلضافية ُهيُ :املعرفةُ ،والتنويرُ ،والبحث ُعن ُاحلقيقةُ
(ُ.)Astrid Söderbergh Widding, 2018, p.13
َّ
ّحدةُ،فإن ُ"اللجنةُالوطنيةُللتحقيقُيفُ[أوضاع]ُالتعليمُالعايلُ(1997م) قدُ
أ ّماُيفُاململكةُاملت
رت ً
نرشتُتقرير ًاُجاءُيفُفقرتهَُّ ُ5،39
كةُلكلُالتعليمُالعايلُ،كامُنفهمهُ،ومنُدوَّناُالُ
أنُهنالكُقي ًامُمش َُ
يمكِن ُله ْ
ُبتقّصُ
ُأن َ
ُيوجد" ُ(ُ .)McNay, 2007, p.47والقيم ُاملشار ُإليها ُيف ُالتقرير ُهيُ :االلتزام ّ
احلقيقةُ ،ومسؤوليةُعدمُكتمُاملعرفةُبلُإرشاكُاآلخرينُفيهاُ،وحرية ُالتفكري ُوالتعبريُ،والتحليلُ
الدقيق ُوالصارم ُللرباهَّي ُواعتامد ُح َجج ُمعقولة ُالستخالص ُالنتائجُ ،واحلرص ُعىل ُاالستامعُ
ّ
ُ،ومراعاةُطريقةُتلقيُاآلخرينُحل َججناُ
لوجهاتُنظرُاآلخرينُواحلكمُعليهاُبامُتستحقُموضوعي ًا

درسُيفُاجلامعات
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اخلاصةُ ،واحلرصُعىل ُمراعاة ُاالستتباعات ُاألخالقية ُلبعض ُالنتائج ُوبعض ُاملامرسات ُ(يف ُإطارُ
العملُاجلامعي)"ُ(ُ.)McNay, 2007, p.47
وقدُتت َّبعناُاملواثيقُاألخالقيةُلعددُمن ُاجلامعاتُاألوروبيةُفوجدناهاُالُخترجُعنُمجْلةُالقيمُ
الواردة ُيف ُخمتلف ُالتقارير ُوالوثائق ُاملذكورة ُأعاله ُالصادرة ُعن ُمجعياتُ ،ومراصدُ ،وجلان ُتقييمُ
جامعيةُأمريكيةُوأوروبية؛ُلذاُ،وّتنُّب ًا ُللتكرارُ،سنكتفيُهبذهُالع ِّيناتُالـمُم ِّثلةُ-ولوُمتثيالًُجزئي ًُاُ-
عتمدةُيفُاجلامعاتُالغربيةُُ.
للقيمُالـمُ َ
خالصةُالقولُعنُالقيمُيفُاجلامعاتُالغربيةُ:
معظمُالقيمُالـمُنبثِقةُعنُتفكريُالنُّخبُاجلامعيةُيفُالغربُهيُقيمُعامةُ،وليستُخاصةُبفروعُ
درسُيفُاجلامعاتُ،لكنَّهاُ-بالرغمُمنُذلكُ-تظلُقريبةُجدّ ًاُمنُالنشاطُالعلميُ،واإلنتاجُ
علومُمع َّينةُت َّ
املعريفُاألكاديمي؛ُلتعزِّ زُمنُمصداقيتهامُاإلبستمولوجيةُ،وتضفيُعليهامُمعاينُمدنيةُ،ومواطنيةُحمليةُ
جمع ُعليهاُ ،ومعهاُ
وعامليةُ ،وأخالقيةُ ،وإنسانيةُ .وتتصدَّ ر ُاحلريات ُاألكاديمية ُقائمة ُالقيم ُالـمُ َ
االستقالليةُ ،والتشاركيةُ ،واملسؤولية ُاالجتامعيةُ ،واالنفتاح ُعىل ُالثقافاتُ ،والنزاهة ُأو ُاإلخالص ُيفُ
ُواحلس ُالنقديُ .ولو ُتأ َّملنا ُخمتلفُ
البحث ُعن ُاحلقيقة ُويف ُالتعبري ُعنهاُ ،والعقالنيةُ ،واحلذر ُاملعريف،
ُّ
قوائمُالقيمُالـمُ َّنوهُهباُيفُاملؤسساتُاجلامعيةُالغربيةُلوجدناهاُصنفَّيُ:قيمُتتع َّلقُباملعرفةُالعلميةُحتّىُ
تكونُعلميةُبحقُ،وقيمُتتع َّلقُبالتعاملُاإلنساينُيفُسياقُإنتاجُاملعرفةُوتروجيهاُحتّىُتكونُمعرفةُنافعةُ
للمجتمعُواجلنسُالبرشيُ.و َُأ ِ
عْظ ْمُهبامُمنُقيمتَّيُمرموقتَّيُيفُاملجالُاجلامعي!ُ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُ
ونظر ًا ُإىلُانشغالناُ-يفُهذاُالبحثُبدرجةُأُوىلُ -بالـمُ ِّ
درسُيفُاجلامعات؛ُفإنَّناُ-فض ً
رتكةُالعابرةُملختلفُتلكُالفروعُ-
ال ُعنُاعتامدُالقيمُالـمُش َ
التيُت َّ
وسعةُاملطروحةُيفُورشاتُمرصدُاخلريطةُالرائعةُ،ما َّدةُيمكِنُاإلفادةُمنهاُ
نجدُيفُقائمةُالقيمُالـمُ َّ
تشكيلُنواةُمصفوفةُقيمُقطاعيةُ.وقولناُإَّناُقيمُقطاعيةُالُيعنيُاستئثارُقطاعُمعريفُ
نوع ًاُماُ-يفَُّ
هبا ُاستئثار ًا ُمط َلق ًا؛ ُفهي ُتظل ُمجيعها ُصاحلة ُللرتسيخ ُيف ُكل ُاالختصاصات ُاملعرفية؛ ُإ ّما ُلصلتهاُ
اإلبستمولوجية ُاملبارشة ُباالختصاصُ ،وإ ّما ُللتخفيف ُمن ُنزعتها ُاألداتية ُاجلافةُ ،مثل ُرضورةُ
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مراعاة ُثقافات ُالشعوب ُومعتقداهتا ُيف ُاملامرسة ُالطبيةُ .فهذا ُأمر ُال ُعالقة ُله ُباختصاص ُالطبُ
ُّ
كونُوجداينُوروحيُ،وهوُ
بحرصُاملعنىُ،لكن
ُالتدخلُالطبيُينطبقُعىلُاإلنسانُ،واإلنسانُلهُم ِّ
َّ
صوراهتا ُللحياةُ،
ابن ُبيئة ُثقافيةُ ،وعضو ُيف ُمجاعة ُوأ َّمةُ ،هلا ُعقائدهاُ ،وعوائدهاُ ،وتقاليدهاُ ،وت ُّ
وقيمهاُ،وأخالقهاُالتيُجيبُاالعرتافُهباُ،واحرتامهاُ،ولوُاختلفناُمعهاُُ.
وسعةُ-املشارُإليهاُأعالهُ-عىلُالعائالتُالكربىُ،
وهذهُحماولةُتقريبيةُلتوزيعُقيمُالقائمةُالـمُ َّ
أوُاملجموعاتُالكربىُللتخصصاتُالعلميةُيفُاجلامعاتُ 9،معُوجودُبعضُالتكراراتُالتيُنقدِّ رُ
ُّ
َّأَّناُتفرضُنفسهاُأكثرُمنُغريهاُ:
أُ.تدريسُالعلومُالصحيحةُوالدقيقةُ:
ب ُاال ِّطالعُ ،والتزام ُالروح ُالعلميةُ ،والعقالنية ،وجودة ُالبحثُ ،والبحثُ
العلمُ ،وح ُّ
األسايسُ،والبحثُعنُاحلقيقةُ،والشفافيةُ،واحلذرُاملعريفُ،واحلس ُالنقديُ،والو َث ِق َّيةُ،واملصداقيةُ،
ُّ
ُالر ِو َّيةُ،
والتوضيحُ ،والتعليم ُوالبحث ُالـمُ َ
دجمانُ ،والتحدي ُاألكاديميُ ،والتفكري ُالتأ ُّميل ُأو َّ
َ
واإلبداعُ،واملسؤوليةُ،واحلياديةُ،واجلامعةُبؤرةُمعرفيةُللمجتمعُ،واجلامعةُمفتوحةُعىلُالعاَلُُ.
بُ.تدريسُاآلدابُواحلضارةُواملوادُاالجتامعيةُ:
تعدُّ دية ُالفكرُ ،والديمقراطيةُ ،والعقالنيةُ ،واملرونةُ ،والثقةُ ،والتسامحُ ،واحلوار ُالعابرُ
صاتُ،واألصالةُ،والتفاعليةُ،والتنوعُ،والتشاركيةُ،والتواصلُ،والتقدُّ ميةُ
للثقافاتُ،وماُبَّيُالتخص
ُّ
ُّ
املحافظة ُ(احلداثة ُاألصيلة)ُ ،واالتِّعاظ ُمن ُالتجاربُ ،واملسؤوليةُ ،واالستقاللُ ،واالحرتامُ،
والتعاطفُ.
تُ.تدريسُالتكنولوجياُوعلومُاالقتصادُواإلدارةُوالسياسةُ:
االنتشار ُواجلودةُ ،واجلاذبية ُواالستقطابُ ،والتم ُّيزُ ،واملثابرةُ ،واألمن ُالقانوين ُ(مثلُ :حقوقُ
امللكية ُالفكرية ُواملادية)ُ ،والتعميم ُالعاملي ُوسهولة ُاالنتقالُ ،والكفاءةُ ،والتضامن ُالدويلُ،
خصصهاُبمصفوفةُقيمُيفُالعنرصُاألخريُمنُالبحثُُ.
كونُقيميُأصيلُ،وسن ِّ ُ
ُ9لنُنذكرُهناُعائلةُالعلومُاإلسالميةُالتيُمتتازُبمُ ُِّ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
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والديمقراطيةُ ،والعقالنيةُ ،واملِهنيةُ ،والبحث ُعن ُاحلقيقةُ ،والشفافيةُ ،واحلوارُ ،والنجاعةُ،

ةُوالرتويُ،والتعاطفُ،والتضامنُُ.
والشجاعةُاملدنيةُواملواطنيةُ،والر ِو َّي
ّ
َّ
ثُ.تدريسُالعلومُالطبيةُ:
ً
ُالتنوعُ
كل ُقيم ُالعلوم ُالصحيحة،
ُإضافة ُإىل ُقيم ُاالحرتامُ ،واملهنيةُ ،واملسؤوليةُ ،واحرتام ُّ
الثقايفُوتعرفهُ،وعامليةُالقيمةُاإلنسانيةُ،والتعاطف.
ُُّ
وسنعود ُإىل ُهذه ُالقيم ُباإلغناء ُيف ُمصفوفة ُالقيم ُالتي ُنقرتحها ُملناهج ُالتعليم ُيف ُاجلامعاتُ
العربيةُ.

درسُفيهاُ:
كونُالقيميُيفُاجلامعاتُالعربيةُوفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُتُ َُّ
ُ.2الـمُ ِّ
يفُعامُ2006مُ،نرشُالباحثانُفتحيُحسنُملكاوي ُوأمحدُسليامنُعودة ُدراستهامُالتيُمحلتُ
عنوان"ُ:موقعُالقيمُيفُالتعليمُاجلامعي"ُ ،وأكَّداُفيهاُعدمُ"وجودُأ َّيةُبرامجُأوُموادُدراسيةُحمدَُّدةُ
َّ
وهذاُيعنيُأن ُقضاياُالقيمُيفُ
تتع َّلقُبتعليمُالقيمُأوُتقويمها"ُ(ملكاويُ،وعودةُ،2006ُ،صُ .)72
رصاحةُ -إىل ُاملناهج ُالدراسية ُوغرفُ
ًُ
اجلامعة َُل ُتتمكَّن ُمن ُّتاوز ُالعتبة ُالترشيعيةُ ،والولوج ُ-
ِ
ُ"لوحظ َّ
ُأن ُقضايا ُالقيم ُواألخالق ُيف ُالتعليم ُاجلامعي ُتذكَر ُ[حرص ًا] ُيفُ
الدراسةُ .وبالفعلُ ،فقد
قانُبالنصوصُالترشيعيةُ،األولُعندُحتديدُاألهدافُالعامةُللتعليمُاجلامعيُ،
سياقَّيُ،وكالمهاُيتع َّل
َّ
و َُت ِرد ُيف ُنصوص ُعامة ُإنشائيةُ ،والثاين ُعند ُحتديد ُمواد ُاألنظمة ُوالتعليامت ُاخلاصة ُبالعقوباتُ
واإلجراءات ُالتأديبية ُالـمُرتتِّبة ُيف ُخمالفة ُاألساتذة ُأو ُالطلبة ُلتلك ُالتعليامتُ ،وتأيت ُيف ُنصوصُ
إجرائيةُحمدَّ دة"ُ(ُملكاويُ،وعودةُ،2006ُ،صُ.)73
والظاهر َّ
ُتتغري ُكثري ًا ُمنذ ُذلك ُاحلَّي ُحتّى ُوقتنا ُاحلارضُ ،عىل ُاألقل ُيف ُعدد ُمنُ
ُأن ُاحلال َُل َّ
اجلامعاتُالعربيةُ.ففيُدراسةُأنجزهتاُالباحثةُسلوىُحممدُالتابعيُاجلريتيلُمنُقسمُأصولُالرتبيةُ
بجامعةُبورسعيدُيفُمرصُ،عامُ2017مُ،ومحلتُعنوان"ُ:دورُاجلامعةُيفُتنميةُوعيُطالهباُبالقيم"ُ،
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انتهت ُيف ُالنتيجة ُ اخلامسة ُلبحثها ُإىل ُ"اقتصار ُدور ُاجلامعة ُعىل ُاجلانب ُاألكاديمي ُوالتدرييسُ،
وإمهالُاجلانبُاإلنساينُوالقيميُواألخالقي"ُ(اجلريتيلُ،2017ُ،صُ.)512
ويفُدراسةُأخرىُقريبةُزمني ًاُمنُالدراسةُالسابقةُ،عنواَّنا"ُ:دورُجامعةُطيبةُيفُتعزيزُمنظومةُ
القيمُاجلامعيةُلدىُالطلبة"ُ،أكَّدُالباحثُأمحدُقواسمةُوجودُاهتاممُمن َّظمُمنُاجلامعةُبمسألةُالقيمُ،
َّ
"ُ،وأن ُهذهُالقيمُشملتُمخسةُ
عنُطريقُ"مرشوعُتعزيزُالقيمُاجلامعيةُبجامعةُطيبةُلعامُ1434هـ
جماالتُقيميةُ،هي"ُ:قيمُالوالءُواالنتامءُ،وقيمُالتعاونُواملشاركةُ،وقيمُاالعتدالُوالتوسطُ،وقيمُ
ُّ
محايةُالبيئةُ،وقيمُاجلودةُوالتم ُّيز"ُ(قواسمةُ،2016ُ،صُ.)219
قرراتُالدراسيةُبصورةُ َتت َِّفقُمعُ
غريُأنَّهُأوىصُيفَُّنايةُالدراسةُبـ"رضورةُبناءُاملناهجُوالـمُ َّ
هُقصدُهباُالقيمُاألصيلةُكامُيتصورها؛ُ
القيمُالسائدةُيفُاملجتمع"ُ(قواسمةُ،2016ُ ،صُ .)225ولع َّل
َّ
قرراهتاُالدراسيةُ،وييشُضمن ًا َّ
ُبأنُالقيمُالتيُتركِّزُعليهاُجامعةُ
ماُيعنيُغياهباُعنُمناهجُاجلامعةُوم َّ
طيبةُقدُاختريتُجمارا ًة ُملوجةُعامليةُعومليةُ،إىلُجانبُمواءمةُجزئيةُمعُبعضُالـمُتط َّلباتُاملحليةُ.
َّ
وهذهُمسألةُحتتملُأكثرُمنُرأي؛ُذلكُأن ُكلُالقيمُالتيُتبنّاهاُمرشوعُتعزيزُالقيمُبجامعةُطيبةُ
ً
ُأصيلة ُعىلُأساسُتصنيفهاُضمنُاملقصدُالثالثُمنُمنظومةُالقيمُاألصيلةُ،وهوُ
يمكِنُعَ دُّ هاُقي ًام
ُيفُالقرآنُالكريمُوالسنَّةُالنبويةُ.ويمكِنُ-يفُ
مقصدُالعمرانُ،وكذلكُباعتبارُإمكانيةُتأصيلهاُمجيع ًا
ُّ
درجةُضمنُمطلبَّيُنفعيَّيُ،مهاُ:
املقابلُ -التح ُّفظُعىلُطبيعتهاُاالنتقائيةُالتيُّتعلهاُ-نوع ًا ُماُ -م َ
مطلبُالوالءُالسيايسُ،ومطلبُاالستجابةُملعايريُالعوملةُاالقتصاديةُ،يفُسياقُغريُم ِ
تجاه ٍل ُأمهيةُ

ٍ
احلفاظُعىلُالبيئةُ(مثلُأيامُحكمُالديمقراطيَّيُالسابقُيفُأمريكا)ُ،معُإمهالُلقيمُروحيةُوأخالقيةُ
أصيلةُعديدة؛ُرُ َّبامُلرت ُّددُصدىُاإلسالموفوبياُداخلُالبلدانُاإلسالميةُنفسهاُُ.
ويفُعامُ2018مُ،ن ِرشتُللباحثُمساعدُضيفُاهللُاحلريبُدراسةُمحلتُعنوان"ُ:القيمُالرتبويةُ
املامرسة ُلدى ُطلبة ُجامعة ُاملجمعة ُيف ُاململكة ُالعربية ُالسعودية" ُ(احلريبُ ،2018ُ ،صُ،)265-240
وتناولت ُأربعة ُجماالت ُقيميةُ ،هيُ :القيم ُالدينيةُ ،والقيم ُاالجتامعيةُ ،والقيم ُاملعرفيةُ ،والقيمُ
السياسيةُ .وقد ُانتهى ُيف ُتوصيته ُاخلامسة ُمنها ُإىل ُ"رضورة ُإدماج ُالقيم ُالرتبوية ُيف ُاملناهج" َُوفقُ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ
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"االّتاهات ُاملعارصة ُيف ُبناء ُاملناهج" ُ(احلريبُ ،2018ُ ،صُ .)262وهذا ُيعني ُوجودُتقصري ُواضحُ
عىل ُهذا ُالصعيد؛ ُلذا ُاقرتح ُالباحث ُاحلريب ُاالستئناس ُبتجارب ُاألمم ُالـمُتقدُِّمة ُيف ُهذا ُاملجالُ
(احلريبُ،2018ُ،صُُ.)263
اهتمت ُبنوع ُخمصوص ُمن ُالقيمُ ،هيُ
وتوجد ُدراسة ُأُخرى ُخاصة ُبجامعة ُسعودية ُأيض ًُاَُّ ُ ،
القيمُالعلميةُ،وقدُأنجزهاُالباحثُمعنُالشيابُ(الشيابُ،2014ُ،صُ.)570-547وماُهي ُُّمناُمنهاُ-
قررات ُالدراسيةُ
يف ُسياق ُبحثناُ -هو ُدرجة ُحضور ُالقيم ُالتي ُتناولتها ُالدراسة ُيف ُاملناهج ُوالـمُ َُّ
بُاالستطالعُ،واألمانةُالعلميةُ،وقبولُالنقدُ،
بكليةُالعلومُيفُجامعةُطيبةُبمدينةُ َُينبُعُ،وهيُقيمُحُ ِّ ُ
والتأين ُيف ُاحلكمُ ،وأخالقيات ُالعلمُ ،والتفكري ُالعلميُ ،وتقدير ُالعلم ُوالعلامءُ .وما ُأفادتنا ُبهُ
ُّ
قررات؛ُلذا ُأوىص ُبـ"تضمَّيُاملناهجُ
توصياتُالباحثُهوُغياب ُهذهُالقيم ُعنُتلكُاملناهجُوالـمُ َُّ
ناقشُ
قررات ُالتي ُتُ ُِ
والكتب ُاجلامعية ُالقيم ُالعلمية ُالتيُأشارتُإليها ُالدراسة ُ[ُ ،]...وزيادة ُالـمُ َُّ
تكاملُيفُاملوادُالدراسيةُالذيُيساعدُعىلُ
القيمُالعلميةُيفُاجلامعةُ،والعملُعىلُتطبيقُاملنهجُالـمُ ُِ
ترسيخهاُبشكلُمبارشُوغريُمبارش"ُ(الشيابُ،2014ُ،صُ.)567
ويفُدراسةُحديثةُأعدَّ هاُالباحثُحممدُحسَّيُخطيبُمنُجامعةُامللكُعبدُالعزيزُبالسعوديةُ
طنة ُلدىُطلبتهاُيفُ
عامُ2020مُ،ومحلتُعنوان"ُ:دورُاجلامعةُيفُترسيخُوتعزيزُقيمُاالنتامءُواملوا َُ
عوقات ُترسيخُ
ضوء ُاملتغريات ُالثقافية" ُ(خطيبُ ،2020ُ ،صُ ،)168-149ذكر ُالباحث ُمن ُبَّي ُم ِّ
قرراتُالدراسيةُ،مهاُ:
القيمُاملذكورةُلدىُطلبةُجامعتهُم ِّ
عوقَّيُاثنَّيُعىلُصلةُباملناهجُوالـمُ َّ
قرراتُالدراسيةُباملحتوياتُالدراسيةُ(النقطةُُ.)3
ُازدحامُالـمُ َّتركيزُاملنهاجُالدرايسُعىلُاملوضوعاتُالتخصصيةُ(النقطةُ(ُ)8خطيب2020ُ،مُ،صُ.)162
ُُّ
وهذاُيت َِّفقُمعُماُالحظه ُالباحثانُملكاويُوعودة ُ(2006م) ُقبلُأربعةُعرشُعام ًا ُمنُتاريخُ
نرشُدراسةُهذاُالباحثُُ.
ويفُتونسُ،صدرُعنُاجلمعيةُالتونسيةُللدفاعُعنُالقيمُاجلامعيةُعامُ2017مُامليثاقُاجلامعيُ
دونةُسلوكُمتع ِّلقةُ
التونيس ُ(اجلمعيةُالتونسيةُللدفاعُعنُالقيمُاجلامعيةُ،2017ُ ،صُ .)12وهوُ"م َّ
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باملبادئُاألكاديميةُالتيُمنُبينهاُ:النزاهةُ،والشفافيةُ،واإلنصافُ،وحريةُالتفكريُ،وترسيخُثقافةُ
كونات ُاملجتمع ُاجلامعي" ُ(اجلمعية ُالتونسية ُللدفاع ُعن ُالقيم ُاجلامعيةُ،
العمل ُواإلبداع ُلدى ُم ِّ
َّ
وّتدرُاإلشارةُإىلُأن ُهذاُامليثاقُليسُوثيقةُرسميةُ،لكنَّهُمعروضُعىلُاجلامعاتُ
ُ،2017صُ .)37
ُلبابُالتطرفُالدينيُ
ّيهُ.واهلدفُمنهُهوُتأكيدُاحلرياتُاألكاديميةُ،والقيمُاحلداثيةُواملدنية؛ُسدّ ًا
لتبن
ُّ
َ
يفُاجلامعةُواملجتمعُ.ويفُماُعداُهذاُامليثاقُ،الُيمكِن ُتأكيدُوجودُاهتاممُمن َّظمُبمسألةُالقيمُيفُ
ّ
ةُ"حقوقُاإلنسان"ُضمنُموادُخمتلفُالتخصصاتُ
اجلامعةُالتونسيةُإال ُبشكلُمتناثِرُ،بإدراجُما َّد
ُّ
ً
اجلامعية؛ُاستجابة ُالشرتاطاتُخارجيةُمنذُإصالحُعامُ2002مُ.أوُبشكلُرصيحُأحيان ًاُ،وضمنيُ
تضمنة ُ-بالرضورةُ-
يف ُأحايَّي ُأخرىُ ،ضمن ُمناهج ُالدراسات ُاإلسالمية ُبجامعة ُالزيتونةُ ،الـمُ ِّ
مباحثُيفُالتوحيدُ،ومقاصدُالرشيعةُ،والقيمُاإلسالميةُ.أوُعنُطريقُالترشبُالعميلُألخالقياتُ
ُّ
ِ
ُيتضمن ُقيم ُتوقري ُالـمُع ِّلمَّيُ ،والنزاهة ُيف ُأداءُ
ُوأداء ُ َق َسم ُأبقراطُ ،الذي
ُختصص ُالطب
املهنة ُيف ُّ
َّ
ُّ
ُالتدخل ُيف ُحاالت ُمرضية ُال ُي ِتقن ُالطبيب ُعالجهاُ،
الواجب ُالطبيُ ،وعدم ُالتلكُّؤ ُفيهُ ،وعدم
ِ
ةُ،واحرتامُاملرىضُ،وكتامنُالرسُ،واألمانةُ،والتقوىُ.
بُعىلُالشهواتُوالنزواتُ،والع َّف
والتغ ُّل
ِّ
ُوكذلك ُجيوز ْ
ُالتخصصاتُ ،مثلُ :الصدق ُيفُ
ُّ ُ
ُأن ُحترض ُبعض ُالقيم ُبصفة ُضمنية ُيف ُبعض
الرياضياتُ ،والدقة ُيف ُالتكنولوجياُ ،والنزاهة ُواألمانة ُيف ُالعلومُ ،واجلودة ُوالفاعلية ُوالف ّعالية ُيفُ
ٍ
وهذاُغريُكاف ُبطبيعةُاحلالُيفُضوءُماُيشهدهُجمتمعناُمنُتفاقمُ
االقتصادُ،والعقلنةُيفُاإلدارةُ 10.
ِّ
رهيبُلظواهرُالغشُواخلداعُوالفسادُ،بامُيفُذلكُقطاعُالرتبيةُنفسهاُُ.
التقريرُاألولُللمجلسُاألعىلُللرتبيةُوالتكوينُوالبحثُ
َُّ
ويفُاملغربُ،صدرُعامُ2017مُأيض ًاُ
العلمي ُاملغريب ُالذي ُمحل ُعنوان "ُ :الرتبية ُعىل ُالقيم ُباملنظومة ُالوطنية ُللرتبية ُوالتكوين ُوالبحثُ
العلمي"ُ .وبالرغم ُمن َّ
فرق ُبَّي ُخمتلف ُاملستويات ُالتعليميةُ ،ال ُيف ُتقييمهُ
ُأن ُهذا ُالتقرير َُل ُي ِّ
كتسباتُاحلاصلةُوالنقائصُاملرصودةُ،والُيفُتوصياتهُلتطويرُواقعُالرتبيةُعىلُالقيمُيفُالتعليمُ
للم َ
املغريبُ،بحيثَُلُنعرفُحتديد ًاُنصيبُاجلامعةُاملغربيةُمنُالرتبيةُالقيمية؛ُفإنَّهُي َ
فُمنُمضمونُ
ستش ُّ
التخصصاتُاملعرفيةُ.
ُ10تنطبقُمعظمُهذهُالقيمُعىلُكلُ
ُّ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ
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كونُالقيميُيفُاملناهجُالتعليميةُباملغربُ،وإ َّنُ
تلكُالتوصياتُوجودُنقصُواضحُيفُحضورُالـمُ ِّ
أغلب ُاملحاور ُالقيمية ُالتي ُأ ِ
ً
رتطة ُمنُ
رجحُ -
دجمت ُيف ُاملناهج ُتأيت ُ-عىل ُما ُن ِّ
استجابة ُملعايري ُمش َ
مؤسساتُدولية؛ُب ْغ َي َةُجعلُاملغربُأهالًُلرشاكاتُاقتصاديةُمتقدِّ مةُمعهاُ(حقوقُاإلنسانُ،ومكانةُ
املرأةُ ،واملساواةُبَّيُالرجالُوالنساءُ،واملواطنةُ،واحرتامُالبيئة) ُ(املجلسُاألعىلُللرتبيةُوالتكوينُ
والبحثُالعلميُاملغريبُ،2017ُ،الفقرةُُ،16العنرصُجُ،صُ.)8يفُحَّيُظ َّلتُجمموعةُالقيمُاألصيلةُ
التيُنصُعليهاُامليثاقُالوطنيُللرتبيةُوالتكوينُاملغريبُحبيسةُهذاُاإلطارُالنظريُالعام؛ُإذُصيغتُ
َّ
بعباراتُماحتةُمنُالسجلُالقيميُاملعارصُ،وبامُيتوافقُ-يفَُّنايةُاملطافُ -معُروحُالعوملةُ،وقيمُ
السوق" ُ.مبادئُالعقيدة ُاإلسالميةُ،وقيمهاُالراميةُلتكوينُالـمُواطِنُ[ُ]...املطبوعُبروح ُاملبادرةُ
اإلجيابيةُواإلنتاجُالنافع" ُ(املجلسُاألعىلُللرتبيةُوالتكوينُوالبحثُالعلميُاملغريبُ ،2017ُ،الفقرةُ
ُ،16العنرصُبُ،صُ.)8وأوىصُالتقريرُيفُقسمهُالثاينُاخلاصُبـ"آفاقُالتغيريُوالتطوير"ُبـ"رضورةُ
إيالءُالرتبيةُعىلُالقيمُالعنايةُاملستحقةُيفُبناءُاملناهجُوالربامجُ،منذُاملراحلُاألوىلُللتعليمُ،وحتّىُ
املراحلُالعلياُمنهُ،وتوض يحُخمتلفُاخلياراتُاملتبنّاةُيفُإدماجُموادُوأنشطةُالرتبيةُعىلُالقيمُضمنُ
املنهاجُاملدريسُالعام"ُ(املجلسُاألعىلُللرتبيةُوالتكوينُوالبحثُالعلميُاملغريبُ،2017ُ،الفقرةُُ،33
َّ
وبطبيعةُاحلالُ،فإن ُكلُتوصيةُوتأكيدُبأمرُ،منُجهةُوطنيةُعلياُخاصةُ،إنَّامُيكشفُعنُ
صُ .)16
غيابُذلكُاألمرُيفُالواقعُ،أوُحمدوديتهُ،أوُوجودهُعىلُغريُاحلالةُاملرغوبُفيهاُُ.
ويفُماُخيص ُوضعيةُالرتبيةُعىلُالقيمُيفُاجلامعاتُاجلزائريةُ،فقدُأوضحتُدراسةُتايلُمجالُ
ُّ
منُجامعةُجيجلُ،التيُعنواَّنا"ُ:التغيريُالقيميُيفُالوسطُاجلامعي" ُ(مجالُ،2016ُ،صُ،)95-83
ضعفُتأثريُ اجلامعةُيفُالتأهيلُالقيميُللشبابُأمامُموجةُالعوملةُ،وتراجعُالقيمُالدينيةُوالتعليميةُ
لدهيمُملصلحةُالقيمُاالقتصاديةُالـمُرتبِطةُبالعوملة؛ُماُأ ّدىُإىلُترسيخُصيغةُهجينةُمنُاالزدواجيةُ
الثقافيةُوالقيميةُ(مجالُ،2016ُ،صُ.)94
َّ
درسُيفُاجلامعاتُالعربية؛ُإ ّماُ
واخلالصةُأن ُالـمُ ِّ
كونُالقيميُيفُفروع ُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
أنَّهُغائبُغياب ًاُكامالًُ،وإ ّماُأنَّهُحارضُحضور ًاُجزئي ًاُيفُبعضُاجلامعاتُعىلُمستوىُبعضُاملناهجُ،
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يفُختصصاتُ،مثلُ:الدراساتُاالجتامعيةُ،والدراساتُالدينيةُ،ولكنُعىلُمستوىُتصميمُمنهاجيُ
ُّ
كرس ُلرتسيخ ُمنظومة ُقيم ُليربالية ُموىص ُهبا ُمن ُاخلارج ُيف ُسياق ُالنرشُ
دون ُاملأمولُ ،وإ ّما ُأنَّه ُم َّ
الـمُن َّظمُملوجةُالعوملةُ،مثلُ:قيمُحقوقُاإلنسانُ،واملساواةُبَّيُالرجالُوالنساءُ،والقيمُاالقتصاديةُ،
مثلُ:اجلودةُ،واالبتكارُ،واحلوكمةُُ.
ُتوصلنا ُإليها ُيف ُهذا ُالبحث ُتفرض ُعلينا ُ-ب ْغ َي َة ُاإلسهام ُيف ُتدارك ُالنقصُ
والنتيجة ُالتي َّ
درسُيفُاجلامعاتُالعربيةُ-
الحظُيفُحضورُالـمُ ِّ
الـمُ َ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
ُتصورات ُمستقبلية ُعن ُهذه ُالقضيةُ ،مستنِدين ُيف ُذلك ُ-عىل ٍ
ُنحو ُتركيبيُ -إىل ُثالثُ
تقديم
ُّ
مرجعياتُ،هيُ:
املنشودُكامُتوصلناُإىلُرسمُمالحمهاُيفُالعنرصُالسابق.
ُمنظومةُقيمُالنظامُالرتبويَُّ
االستئناسُبتصوراتُمنظوماتُتعليميةُجامعيةُعامليةُيفُجمالُالقيمُاجلامعيةُ،عىلُأساسُ
ُُّ
كوناتُمنظومةُ
تفرعةُعنُمقصدُالعمرانُالذيُهوُمنُم ِّ
احتوائهاُعىلُجانبُإجرائيُمنُالقيمُالـمُ ِّ
القيمُاألصيلةُالعليا.
درس ُيف ُاجلامعاتُ ،ووظائفها ُالعمرانية ُالتيُ
ُ -املنزلة ُاملعرفية ُملختلف ُفروع ُالعلوم ُالتي ُت َّ

تالئِمهاُقيمُمع َّينةُأكثرُمنُغريهاُ.

درسُيفُ
كونُالقيمـيُيفُفـروعُالعلـومُاملختلفـةُالتـيُتـ َُّ
رتحةُللم ُِّ
تصوراتُمُق َُ
ثاني ًاُُّ ُ :
اجلامعاتُالعربيةُُ
نس َُّلة ُمن ُالقيمتَّي ُاحلاكمتَّيُ:
ما ُسنذكره ُيف ُهذه ُاملصفوفة ُعىل ُمستوى ُفروع ُالقيم ُالـمُ َ ُ
درسةُيفُاجلامعاتُ ،وإبرازُ
التوحيدُ ،والتزكيةُ ،هوُتأصيلُورشحُهلام ُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالـمُ َُّ
ملعانيهامُ،وحاالتُحضورمهاُ،ووجوههُ.وهذاُعَّيُماُنويصُبتبليغهُللطلبةُ،وتوعيتهمُبهُباستخدامُ
طرائقُبيداغوجيةُ(تربوية)ُنشطةُ،فيهاُاهتاممُ،وبحثُذايتُ،ونقاش.

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
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نس َُّلةُمنُالقيمتَّي ُالعل َي َي َّْيُ :اإلنسان ُوالعمرانُ،فسنستعيدُماُ
أ ُّماُعىل ُمستوىُفروعُالقيمُالـمُ َ ُ
ذكرناهُمنهاُيفُآخرُعنرصُالقيمُيفُاجلامعاتُالغربيةُبحكمُخصيصتهاُالكونيةُالعابرةُللثقافاتُ،معُ
أن ُخمتلف ُقيمُ
إضافة ُقيم ُإنسانية ُوعمرانية ُفرعية ُأُخرى ُمشحونة ُبروح ُالتوحيد ُوالتزكية؛ ُذلك ُ َُّ
جردُالتجاورُ،وإنَّامُحترضُبطريقةُتفاعليةُُ.
املنظومةُالقيميةُاملنشودةُليستُحارضةُفيهاُبمُ َُّ
كونُاملعريفُيفُ
وّتدرُاإلشارةُإىلُوجودُطريقةُأخرىُلتداركُالنقصُاحلاصلُيفُحضورُالـمُ ِّ
درسُيفُاجلامعاتُ،وهيُتتم َّثلُيفُتأسيسُفروعُمعرفيةُسوسيولوجيةُجديدةُ،
فروعُالعلومُالتيُتُ َّ
مهمتهاُاألساسيةُاالهتاممُبالب ْعدُالقيميُيفُالبحوثُالعلميةُوصياغاهتاُالنظريةُ،مثلُ:علمُاالجتامعُ
البيولوجيُ ،وعلم ُاجتامع ُالتقنيةُ ،وعلم ُاجتامع ُاملعرفة ُ(الدراجيُ ،2017ُ ،ص)263؛ ُللتصدّ يُ
ملحاوالتُالتنكُّرُللب ْعدُالقيميُوالوجداينُيفُبعضُتلكُالبحوثُ،مثلُتطبيقُاالستنساخُاحليويُ
عىل ُاإلنسانُ ،الذي ُمن ُاستتباعاته ُاالجتامعية ُوالنفس-اجتامعية ُالكارثية ُالقضاء ُعىل ُمفهومُ
الوالديةُ ،واالنتامء ُاألرسي ُ(البقصميُ ،1993ُ ،صُ ،)201وهو ُما ُيتس َّبب ُ-عىل ُاألرجحُ -يف ُحدوثُ
ستنسخُ،فضالًُعنُالتعقيداتُالقانونيةُلوضعيتهُاملدنيةُُ.
تش ُّوهاتُنفسيةُذهنيةُووجدانيةُعميقةُللكائنُالـمُ َ
درسةُيفُاجلامعاتُالعربية
مصفوفةُالقيمُيفُالعلومُالصحيحةُوالدقيقةُالـمُ َُّ
القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعية

الفرعُالعلميُ
درسُ
الـمُ َُّ
العلوم

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

َ
توحيدُالنظرةُإىلُالعاَلُ
ُالصحيحةُ ُ-

والدقيقةُ :الرياضيات ُ،انطالق ًاُمنُتوحيديةُ
والفيزياء،

العقيدة.

11

ُ ّتوخيُالعلمُالنافعُ12.

ُ-العلمُ.

ُ-التوظيفُالصالحُ

ُ-العلمُيفُخدمةُاإلنسانُ،وصحتهُ،

للعلمُ.

ورفاهيتهُ،ويفُخدمةُاإلنسانيةُ.

التوحيدُبامُهوُقيمةُمعرفيةُيفيدُدخولُكلُالعاَل ُالطبيعي ُ واملاديُموضوعُالعلومُالصحيحةُيفُنظامُكوينُواحدُالُتناقضاتُ
َُ
ُ 11
صدورُالعاَلُ
َُ
طرادُوقوعُاألحداثُيفُالطبيعةُ.وكذلكُ ،فإ َُّن ُ
الذيُيوجبُا ُِّ
ُِ
أولُرشطُإلمكانُبناءُاملعرفةُالعلميةُ ،
فيهُ .وهذا ُ َُّ
ال ُللتع ُُّقلُيفُصيغُرياضيةُ.ومنُهناُتصبحُالرياضياتُخريُ
عنُقدرةُاخلالقُالذيُأنزلُكلُيشءُب َُقدَُرُجعلهُعاملَُ ًُا ُمُن َُّظ ًُام ُقاب ًُ
يفُأتمُنظامُ،وبأحسنُمقاديرُوكيفياتُُ.
ُِّ
لُالعاَلُالذيُخلقهُاهللُُ
َُ
ساعدُعىلُتع ُُّق
مُ ُِ
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ُ

القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعية
الفرعُالعلميُ
درسُ
الـمُ َُّ

التزكية

التوحيد

اإلنسانُوالعمران

وقيمهاُ

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

الفرعيةُ

والكيمياءُ،

ُ-نبذُاخلرافاتُ

ُ-العلمُ

ةُاإلسالميةُ،وقوهتاُ،واستقالهلاُ
ُالعلمُيفُخدمةُاأل َّمَّ

وعلمُال َفلكُ.

واألوهامُ13.

قربُإىلُ
الـم ِّ

االقتصاديُوالسيايسُ.

ُ-خشيةُاهللُ .

اهللُُ.

ُ-العلمُيفُخدمةُاجلهادُللدفاعُعنُاحلقوقُاملرشوعةُلأل َّمةُ

ُ-التد ُّبرُيفُ

ُ-عدمُكتمُالعلمُ،وإنَّامُنرشهُ،واإلفادةُبهُ.

خلقُاهللُ

ُ-احلرياتُاألكاديميةُ.

للكونُ،

طالعُ.
بُاال ُِّ
ُ-حُ ُّ ُ

وعظمةُ

ُ-التزامُالروحُالعلميةُ.

صنعهُ.

ُ-العقالنيةُُ.

ُ

ُ-جودةُالبحثُالعلميُ.

ُ

ُ-البحثُعنُاحلقيقةُالعلميةُ.

14

ُالشفافيةُ.ُاحلذرُاملعريفُ.ِ
احلسُالنقديُ،والو َثق َُّيةُ،واملصداقيةُ.
ُ ُّ ُُالتعليمُوالبحثُالـمدجمَُانُُ.الر ِو َّيةُ.
ُالتفكريُالتأ ُُّميلُ،أوُ َُّاإلبداعُ.ُاملسؤوليةُ.ُاحلياديةُ.ُالتحديُاألكاديميُُ.ُاجلامعةُبؤرةُمعرفيةُللمجتمعُ.امعةُمفتوحةُعىلُالعاَلُُ.
َُ
ُ-اجل

ُ 12العلمُالـمُح َُّبذُرشع ًُا ُهوُالعلمُالنافعُالذيُي ِ
وجهُحيثُتوجد ُمصالحُ
يفُالعملُالصالحُ.فالبحوثُالعلميةُجيبُأن ُتُ َُّ
ُْ
سهم ُ
قربُإىلُاهللُ-بحكمُمنفعتهُلعبادهُ،وتيسريهُالعملُالصالحُ،وابتغاءُوجهُاهللُبهُ-هوُالعلمُ
حقيقيةُومنافعُللناسُ.والعلمُالـمُ ِّ
الـمُزكّىُرشع ًاُُ.
13
َ
راتُمغلوطةُعنُنظامُالعاَلُ،تكونُيفُصورةُخرافاتُ،وخزعبالتُ،وأوهامُُ.
يفيضُالرشكُباهللُإىلُتصو
ُّ

 14التوحيدُبامُهوُقيمةُدينيةُيفيضُعندُالتقائهُبالعلمُإىلُخشيةُاهللُ.قالُتعاىلُ:ﱣﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱢُ[فاطرُ.]28:

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
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ُ

مصفوفةُالقيمُيفُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُيفُاجلامعاتُالعربيةُ
القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعيةُ
درسُ
الفرعُالعلميُالـمُ َُّ

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

اآلدابُواحلضارةُواملوادُ

ُ-وحدةُاخللقُمنُ

قيمُمقاصديةُ16:

ُ-حقوقُاإلنسانُ.

اإلنسانيةُواالجتامعيةُ:

واحديةُاخلالقُ.

ُ-مقصدُحفظُاحلقُ

ُ-حقوقُالطفلُ.

اللغاتُ،واحلضارةُ،

ُ-التسليمُباألصلُ

يفُاإليامنُ.

ُ-قيمةُالتعارفُالقرآنيةُ.

والفلسفةُ،والتاريخُ،

الواحدُللخلقُ،

ُ-مقصدُحفظُ

ُ-قيمةُاإلسهامُاحلضاريُاإلسالميُيفُتقدُّ مُ

واجلغرافياُ،وعلومُ

واالعرتافُبتعدُّ دهُ

العقلُ.

اإلنسانيةُُ.

االجتامعُ،وعلومُالنفسُ،

عرقي ًاُ،واجتامعي ًاُ،

ُ-مقصدُحفظُ

ُ-التعايشُبَّيُالدياناتُالتوحيديةُ.

وعلومُالرتبيةُ،والعلومُ

وثقافي ًاُ .

النفسُ.

ُ-التعريفُبالقيمةُالروحيةُواألخالقيةُواإلنسانيةُ

الثقافيةُ،والعلومُاملوىصُ

ُ-احرتامُخلقُاهللُ.

ُ-مقصدُحفظُ

للرسولُحممدُُُ.

بتأسيسهاُ،أوُتطويرهاُ،

ُ-التعاطفُمعُ

النسلُ.

ُ-الوعيُبأمهيةُاللغةُالعربيةُ،واستخدامهاُ،وتعميمُ

مثلُعلمُاجتامعُاملعرفةُ.

خلقُاهلل.

ُ-مقصدُحفظُاملالُ.

استخدامهاُونرشهاُ،ونرشُروائعهاُاألدبيةُوالفكريةُ.

15

اآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُموضوعهاُاإلنسانُيفُخمتلفُأشكالُحضورهُيفُالعاَلُ ،واملجتمعاتُيفُخمتلفُأشكالُ
َُ
ُ 15
انخراطهاُيفُالعمرانُالبرشيُونشاطهاُيفُالتاريخُ.واملنبعُيفُكلُذلكُهوُقولهُتعاىلُ:ﱣﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻﱢُ[احلجراتُ.)13ُ:
 16تتح َُّق قُالتزكيةُيفُهذاُاملجالُاإلنساينُوالعمراينُالواسعُبتحقيقُاملقاصدُالرشعية للدينُ(الُتوجدُجمتمعاتُخاليةُمنُالعقائدُ
ِّ
يريدُاالّتاهُالوضعاينُفرضهُ-
نُالدينُاحلقُهوُديانةُالتوحيد)ُ،وهيُ:حفظُالدينُأوُاحلقُيفُاإليامنُ،خالف ًاُلِـامُ
الدينيةُ،ولك َُّ
منُدونُوجهُحقُمعريفُوأخالقيُ-عىلُمنهجيةُالبحثُيفُالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُ،وحفظُالعقل ُ(هبةُاهللُللبرشُ ،وهوُ
إالُهو)ُ،وحفظُالنسلُ
مناطُالتكليفُواالستخالفُيفُاألرض)ُ ،وحفظُالنفسُ(املوهوبةُمنُاخلالقُ،الُهيبهاُوحيييهاُويميتهاُ ّ ُ
أوُالع ُْرضُ(قيمةُاألُرسةُ ،وعالقاتُالزواجُالرشعيةُبَّيُالذكورُواإلناث)ُ،وحفظُاملالُﱣ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱢُ
ُِ
[النورُ ، ]38ُ :والعباد ُمستخلفون ُفيه ُينفقونه ُيف ُوجوه ُاملصالح ُالرشعية؛ ُيكسبونه ُباحلاللُ ،وينفقونه ُيف ُاحلاللُ ،واحلريةُ
(املوهوبة ُمن ُاهلل ُالذي ُختضع ُالرقاب ُلهُوحده) ،واملساواة ُ(اخلالق ُالواحدُ ،واخللق ُمن ُنفس ُواحدة)ُ ،والكرامة ُ(التكريمُ
ُ،واألمانةُالتيُحتملهاُاإلنسانُيفُاستخالفهُعىلُ
(تأسي ًُا ُبخلقُالرمحن ُالذيُالُيظلمُالناسُشيئا)
اإلهلي ُلبني ُآدم)ُ ،والعدل ُ ِّ ُ
َّ
األرضُبحكمُإرادتهُاحل َّرة.
أيُ
وهذهُاملقاصد ُ(القيمُ ،واملبادئُ ،واملعاينُاإلنسانيةُوالعمرانية) ُتندرجُكلهاُضمنُقيمةُالتزكيةُمنُجهةُن َُّيةُالعبادُيفُأعامهلم؛ ُ ْ ُ
أعاملُيبتغونُهباُوجهُاهللُ،ويتخ َُّلقونُفيهاُبأخالقهُ ُ ،باملقاديرُوالكيفياتُاملتاحةُللبرشُ.وبعضهاُيندرجُيفُقيمةُالعمرانُ،يفُ
وجههاُالعميلُالدينامي؛ُأيُالتفعييلُ .
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ُ

ُ

القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعيةُ
درسُ
الفرعُالعلميُالـمُ َُّ
ُ

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

ُ

ُ-تعدُُّديةُالفكرُ.

ُُ

ُ-احلرياتُاألكاديميةُُ.

ُ

ُالديمقراطيةُ.ُالعقالنيةُ.ُاملرونةُ.ُالثقةُ.ُالتسامحُ.ُاحلوارُالعابرُللثقافاتُ.التخصصاتُ.
ُماُبَّيُُّ
ُاألصالةُ.ُالتفاعليةُ.التنوعُُ.
ُ ُُُّالتشاركيةُ.ُالتواصلُ.ُالتقدُُّميةُاملحافظةُ(احلداثةُاألصيلة)ُ.ُاالتِّعاظُمنُالتجاربُُ.ُاملسؤوليةُ.ُاالستقاللُ.ُاالحرتامُ.ُ-التعاطفُ.

ُ

ُ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ
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مصفوفةُالقيمُيفُالتكنولوجياُوالعلومُاالقتصاديةُواإلداريةُوالقانونيةُوالسياسيةُ
درسةُيفُاجلامعاتُالعربيةُ
الـمُ َُّ
القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعيةُ

الفرعُالعلميُ
درسُ
الـمُ َُّ

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

التكنولوجياُ،وعلومُ

التأيسُبأخالقُاهللُ17
ُ ّ

َ
يفُعاَلُاملالُ
ُمراقبةُاهللُ18

ُ-حقوقُاإلنسانُ.

اإلعالمُ،وعلومُ

يفُ:

واألعاملُعنُطريقُ:

ُ-حقوقُالطفلُ19.

االقتصادُ،واإلدارةُ،

ُ-دقةُالصنعُ.

ُ-إتقانُالعملُُ.

ُ-إتقانُاألعاملُ.

ِّ
عدمُالغشُ.
ُ-

ِّ
عدمُالغشُ.
ُ-

والقانونُ،

يشءُب َقدَ رُ.

الشهادةُباحلقُ.
ُِّ

ُ-عدمُالتطفيفُيفُامليزانُ.

لتخصصاتُالشبيهةُ
وا ُّ

ُ-وضعُالسجالتُ،

التزامُاحلقُ،واحلكمُ
ُِّ

ُ-احلكمُبَّيُالناسُبالقسطُ.

هباُ،والقريبةُمنهاُ،

وتنظيمُالعملُ.

بالعدلُوالقسطُ.

ُ-الشهادةُباحلقُ.

والعلومُاملوىصُ

ُ-إقامةُموازينُ

ُ-التع ُّففُ.

ُ-اإلحسانُيفُكلُاملعامالتُ.

بتأسيسهاُ،مثلُ:علمُ

القسطُ.

ُ-غلبةُالنفسُ،وعدمُاتِّباعُ

ُ-اإليفاءُبالعهودُ.

االجتامعُ،والتقنيةُ.

ُ-العدلُ.

اهلوىُ.

ُ-احرتامُاملواعيدُ.

واخلدماتُ،والسياسةُ- ُ،التقديرُ:إنزالُكلُ

ندرجةُضمنُهذاُالفرعُالكبريُاجلامعُهلاُ(علومُاالقتصادُ،والقانونُ،
تخصصاتُالفنيةُالـمُ ُِ
ُ17ماُجيمعُبَّيُخمتلفُفروعُالعلومُوال ُّ
والسياسةُ،والتكنولوجياُ،واإلدارةُ،والترصفُ)...ُ،هوُخضوعهاُمجيع ًُاُملنطقُالنظامُ،والعقلنةُ،والنزاهةُ،واجلودةُ،واإلتقانُ.
ُّ
وهذهُكلهاُظاهرةُيفُخلقُاهللُالكونُ.فالكونُقابلُ-بحكمُمبدأُالتسخريُ،ومبدأُاحلكمةُاإلهليةُ-للفهمُ،والتعاملُمعهُبطريقةُ
عقالنيةُالُمواربةُفيهاُ،وقدُخلقهُاهللُ ،فأحسنُخلقهُ ،وأبدعهُ ،فجاءُعىلُأكملُصورةُوأمجلهاُ.ومنُ َث َّم ُفهوُخلقُقائمُعىلُ
النظامُواملنطقُ.
واحلياةُالدنيا"ُ.وإنُ
َُّ
إن ُجمالُالصناعةُ ،والتكنولوجياُ ،واالقتصادُ ،واإلدارةُ ،والسياسة؛ُكلهاُمت ِّثل ُجمالُ"فتنةُاملالُ ،والسلطةُ ،
َُّ 18
قبِلُعىلُالدنياُوهوُيدعوُاهلل"ُ:اللهمُاجعلهاُيفُأيديناُ،والُّتعلهاُيفُقلوبنا"ُ،فيُد ُِّبرُاألمورُأحسنُتدبريُ
ؤمنُيُ ُ
العاَلُواخلبريُالـمُ ُِ
ُِ
لتزم ًُا ُخلق ُاالعتدالُ
راقب ًُا ُاهلل ُيف ُكل ُأعاملهُ ،ومُ ُِ
من ُدون ُطمع ُغري ُمرشوعُ ،ومن ُدون ُغشُُ ،ومن ُدون ُظلم ُوطغيانُ ،مُ ُِ
واإلحسانُ.قالُتعاىلُ :ﱣ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱢُ
[القصصُ،]77ُ:وقالُسبحانهُ:ﱣ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱢُ[غافرُ.]16ُ:
تكررُذكرُهذهُاحلقوقُيفُمصفوفةُاآلدابُوالفلسفةُوالعلومُاإلنسانيةُواالجتامعيةُ ،ويفُمصفوفةُالعلومُالسياسيةُوالقانونيةُ
َُّ ُ 19
تكاملتان؛ ُاألُوىلُ :تأصيلية ُفلسفيةُ
ال ُالرتبية ُعليها ُيف ُاملجالَّي ُبمقاربتَّي ُخمتلفتَّيُ ،لكنَّهام ُمُ ُِ
مكِن ُفع ًُ
ألَّنا ُقيم ُيُ ُ
واالقتصادية؛ ُ َّ ُ
وعلميةُ،والثانيةُ:تطبيقيةُحقوقيةُوقانونيةُ.
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ُ

ُ

القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعيةُ

الفرعُالعلميُ
درسُ
الـمُ َُّ
ُ

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

ُُ-احلكمةُيفُترصيفُ

ُُ-عدمُأكلُأموالُ

ُ-االنضباطُ.

شؤونُاخللقُ.

الناسُبالباطلُ.

ُ-االنتشارُ،واجلودةُ.

ُ-وضعُالرشائعُ،

ُ-حسنُاملعاملةُ،

ُ-اجلاذبيةُ،واالستقطابُ.

ّ
وتوخيُاملصلحةُيفُ

والرفقُُ.

ُ-التم ُُّيزُ.

ذلكُ.

ُ-التيسريُالُالتعسريُ.

ُ-املثابرةُ.

ُ-حتميلُاإلنسانُ

ُ-قضاءُاحلاجاتُ.

ُ-األمنُالقانوينُ،مثلُحقوقُامللكيةُ

مسؤوليةُأعاملهُ،

الفكريةُواملاديةُ.

وحماسبتهُعليهاُ

ُ-أخالقياتُالتعاملُيفُاملجالُالرقميُ.

َ
(احلوكمةُيفُعاَلُ

ُ-التعميمُالعامليُ،وسهولةُاالنتقالُ.

البرش)ُ.

ُالكفاءةُ.ُالتضامنُالدويلُ.ُالديمقراطيةُ.ُالعقالنيةُ.ُاملِهنيةُ.ُالبحثُعنُاحلقيقةُ.ُالشفافيةُ.ُاحلوارُ.ُالنجاعةُ.ُالشجاعةُاملدنيةُواملواطنيةُ.والرتويُ.
ُّ
الر ُِو َُّيةُ،
ُ َُُّالتعاطفُ.ُ-التضامنُُ.

ُ

ُ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
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ُ

مصفوفةُالقيمُيفُالعلومُالطبيةُوشبهُالطبيةُوالبيولوجيةُيفُاجلامعاتُالعربيةُ
القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعيةُ
درسُ
الفرعُالعلميُالـمُ َُّ

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

العلومُالطبيةُ،وشبهُ

ُ-تعظيمُاخلالقُ

ُ-استحضارُمقاصدُالرشيعةُ

-كلُقيمُالعلومُ

الطبيةُ،والبحوثُ

البديعُ20.

يفُحفظُالنفسُ،وحفظُ

الصحيحةُ.

البيولوجيةُ،والتحاليلُ

ُ-أرواحُالكائناتُأمانةُ النسلُ،وحفظُالدينُ.

ُُ-احرتامُالذاتُالبرشيةُ،

املخربيةُ،وعلومُ

منُاخلالقُ.

ُ-التد ُّبرُيفُخلقُاهللُ،ويفُسننُ

وحرمةُاجلسدُ.

اجليناتُ،والبيوتيقاُ،

ُ-احرتامُوحدةُاخللقُ،

هدايتهُإىلُماُهوُأصلحُبهُ.

ُ-احرتامُمشاعرُاملريضُ

واإليكولوجياُ،والعلومُ

واحلفاظُعىلُنظامه؛ُ

ُ-االعتبارُمنُخلقُاهللُيفُ

وعقائدهُ،أوُالشخصُ

القريبةُمنُهذهُالعائلةُ

تسليامًُبصدورهُعنُ

نواحيُضعفهُ،وافتقارهُإىلُ

اخلاضعُللفحوصُ

املعرفيةُ،والعلومُاملوىصُ اخلالقُالواحدُاحلكيمُ.

رمحةُاهللُولطفهُ،ونواحيُ

والتحاليلُوالكشوفُ

بتأسيسهاُمثلُعلمُ

متكينهُمنُأسبابُاحلياةُ،

الطبيةُ.

االجتامعُالبيولوجي.

والسعيُللحفاظُعليهاُ.

ُ-احرتامُمشاعرُأقاربُ

التقربُإىلُاهللُباحلفاظُعىلُ
ُّ -

املريضُ،وثقافاهتمُ.
ُُ ُ-امل ِهنيةُ.

خملوقاتهُ.

ُ-املسؤوليةُُ.

ُ-التسبيحُهللُ،ومحدهُعىلُماُ

حرتامُالتنوعُالثقايفُ،
ُُّ
-ا

وهبهُللمخلوقاتُمنُسمعُ

وتعرفهُ،وعامليةُالقيمةُ
ُُّ

وبرصُوفؤادُ،وعىلُد َّقةُخلقهُ،

اإلنسانيةُُ.

كوناتُاخللقُبعضهاُ
وترابطُم ِّ

ُ-التعاطف.

ببعضُُ.

ُ

نظامُخلقهُ،وعىلُأرواحُ

ُ

بيدُأنُاإلنسانُالُخيُتزَُلُيفُبُ ُْعدهُاملادي؛ُفهوُجسدُ(و َُن ُْفس)ُوروحُهيُمنُنفخةُالروحُ
َُّ
 20موضوعُهذهُالعلومُهوُجسمُاإلنسانُ.
كونات ُيتفاعل ُبعضها ُمع ُبعض ُيف ُوحدة ُعضوية ُروحية؛ ُلتصنع ُحالة ُاإلنسان ُاجلسدية ُواملزاجيةُ
اإلهليُ .وكل ُهذه ُالـمُ ُِّ
والروحية .ومنُ َث َّمُ ،ف َّ
ن ُّتُرىُلهُالفحوصُوالتحاليلُوالكشوفُلتشخيصُحالته؛ ُالُ
إن ُالتعاملُالطبي ُمعُاملريضُ ،أو ُمعُ َُم ُْ
يكونُبمعزلُعنُهذهُالوحدةُالتكوينيةُالرتكيبيةُالتفاعليةُلإلنسانُ.
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ُ

مصفوفةُالقيمُيفُالعلومُاإلسالميةُيفُاجلامعاتُالعربيةُ
القيمةُاحلاكمةُوقيمهاُالفرعيةُ

الفرعُالعلميُ
درسُ
الـمُ َُّ

التوحيد

التزكية

اإلنسانُوالعمران

وقيمهُالفرعيةُ

وقيمهاُالفرعيةُ

وقيمهامُالفرعيةُ

العلومُاإلسالميةُُ،

 -اإليامن.

 -جماهدةُالنفس.

 -حفظُالنفس.

والفكرُاإلسالميُ.

 -هجرُالرشكُباهلل.

 -حمبةُاهللُورسوله.

 -حفظُالنسل.

 -نبذُاخلرافاتُ

ربُ
 -التعاونُعىلُال ِّ

 -حفظُاملال.

واألوهام.

والتقوى.

 -كرامةُبنيُآدم.

 -االستخالفُيفُ

 -العملُالصالح.

 -األخوةُالدينية.

األرض.

 -التقوىُوالعبادة.

 -االنتامءُإىلُاألمةُاإلسالمية.

حتملُاألمانةُ
ُّ -

 -اإلخالص.

 -التوايصُباحلقُ،والتوايصُبالصرب.

(االختيارُاحل ُُّرُلإليامنُ

 -النصيحة.

 -التعارفُمعُاآلخر.

والصالح).

 -التوكُّلُعىلُاهلل.

رتكُاإلنساينُ(كلمةُسواء).
 -التعايشُ،والـمُش َ

 -الربانية.

 -الصرب.

 -إعامرُاألرضُ،واالستثامرُفيها.

 -الغريةُعىلُالدين.

 -التد ُّبرُ.

 -الطهارةُ(النظافة).

 -العزَّ ةُ.

 -التفكُّر.

 -اإلبداعُ.

 -االعتزازُباهللُ

 -االحتساب.

 -اإلتقان.

وحده.

 -اإلخالص.

َ
حفظُنظامُالعاَلُ،وعدمُاإلفسادُيفُاألرض.
-

 -حمبةُخلقُاهلل.

 -احلياء.

 -العدلُ،والقسطُ،واإلنصاف.

 -الرفقُبخلقُاهلل.

 -ال ُّطهرُوالع َّفة.

 -الرمحة.

 -االّتاهُالتسخرييُ

 -الوقار.

 -الرفق.

نحوُخلقُاهللُ.

 -التواضع.

 -احلرية.

 -شكرُاخلالقُعىلُ

رب.
 -ال ُّ

 -الكرامة.

نعمه.
ُ

ُ

 املساواة. التسامح.الس ْلم.
 َّ ُ االجتهادُ،والتجديد. املقاومة. ِالقيامُ.

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُمصدقُاجلليدي 223

خامتةُ:
يمكِن ُالقول َّ
ُإن ُإضافة ُهذا ُالبحث ُاألساسية ُإىل ُموضوع ُحضور ُالقيم ُيف ُالتعليم ُاجلامعيُ
تتم َّثلُيفُأمرينُُ:
ُ .1االعتامد ُعىل ُمرجعية ُفلسفية ُقيمية ُائتامنية ُت ِ
زاوج ُبَّي ُالعقالنية ُوروح ُاألمانة ُالوجوديةُ
والكونيةُاالستخالفيةُ(عبدُالرمحنُ،2012ُ،صُ .)449وهوُماُمكَّنناُمنُالبقاءُأوفياءُملنظومةُالقيمُ
األصيلة ُالعليا ُاحلاكمة ُ(التوحيدُ ،والتزكيةُ ،واإلنسانُ ،والعمران)ُ ،واالنفتاح ُ-يف ُالوقت ُنفسهُ-
عىلُاإلضافاتُالقيميةُالعمرانيةُاحلديثةُذاتُالطبيعةُاالستخالفيةُاإلجرائيةُُ.
ُ.2اخلروجُ منُمنطقُالطرحُالعامُملسألةُالقيمُيفُالتعليمُاجلامعيُ،والدخولُيفُتفاصيلُالقيمُ
ُوإن َ
درسة ُيف ُاجلامعاتْ ،
ُبقدْ ر ُمن ُالتصنيف ُوالتصفيفُ
اخلاصة ُبكل ُفرع ُمن ُفروع ُالعلوم ُالـمُ َّ
اجلامعُلكلُفئةُمنُالتخصصاتُالـمُ ِ
كوَّناُوأبعادهاُالقيميةُبعضهاُمعُبعض؛ُماُم َُّثلُ-
تقاربةُيفُم ِّ
ُّ
يف ُتقديرناُ -خطوة ُيف ِّ
كون ُالقيمي ُيف ُمناهج ُالتعليم ُاخلاصةُ
ُاّتاه ُتسجيل ُحضور ُواضح ُللم ِّ
درسُيفُاجلامعاتُالعربيةُ.
بمختلفُفروعُالعلومُالتيُت َّ
َّ
َّ
ُيفُأن ُهذه ُاخلطوةُبحاجةُإىلُخطواتُأخرى؛ُسعي ًا ُملزيدُمن ُالتفريعُ،والتفصيلُ،
والُشك
والتدقيقُ.وهوُعملُجلانُبناءُاملناهجُاخلاصةُُ.
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قواسمةُ،أمحدُحسنُصالحُ("ُ.)2016دورُجامعةُطيبةُيفُتعزيزُمنظومةُالقيمُاجلامعيةُلدىُالطلبة"ُ،املج َُّلةُ
ُ،كانونُاألولُُ.
تخصصةُ،جملدُ،5عدد12
الرتبويةُالدوليةُالـمُ ِّ ُ
َّ
األنوار؟ُماُالتوجهُيفُالتفكري؟ُ ،تعريبُ
ُُّ
كانطُ ،إمانويل ُ(ُ .)2005ثالثةُنصوصُ:تأ ُُّمالتُيفُالرتبيةُ،ماُهي ُ
وتعليقُ:حممودُابنُمجاعةُ،طُ،1صفاقسُ-تونسُ:دارُحممدُعيلُاحلاميُللنرشُ.
املجلس ُاألعىل ُللرتبية ُوالتكوين ُوالبحث ُالعلمي ُاملغريب ُ("ُ .)2017الرتبية ُعىل ُالقيم ُباملنظومة ُالوطنيةُ
لتقريرُاألولُ(ُ،)17ُ/1الفقرةُ.3
َُّ
للرتبيةُوالتكوينُوالبحثُالعلمي"ُ،ا
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ُ،)ُ(كلمةُالتحرير،ُجم َُّلةُإسالميةُاملعرفة،"ُ"التأصيلُاإلسالمي ُملفهومُالقيم.)2008(ُ ُفتحيُحسن،ملكاوي
ُ.ُخريف،54عدد
ُُمنشوراتُاملعهد:ُهرندن،1ُط، ُمنظومةُالقيمُاملقاصديةُوّتلياهتاُالرتبوية.)2020(ُ  ُفتحيُحسن،ملكاوي
ُُ.العامليُللفكرُاإلسالمي
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The Value Component in Various Disciplines Taught in Universities:
A Prospective Analytical Study
Musaddeq Al-Jaleedi
Abstract
This analytical study investigates the prevailing values in universities and their impact
on students' behavior—considering that students are subject to psychological and psychosocial influences at universities which can undermine frame of reference values internalized
from parental education and the original culture of their societies. While certain
components of these frame of reference values need to be reviewed and critiqued, such as
the negative attitude towards women in Arab societies (a legacy of the era of civilizational
decline), other basic and authentic values need to be affirmed, such as faith, altruism, and
charity. Students need to consider the new positive values that have emerged in
contemporary global context, such as democracy, human rights, biotech ethics, and the
ethics of dealing with the internet in particular and the digital domain in general. The study
reveals that the value component in the various disciplines taught in Arab-Muslim
universities is inadequate and insufficient; a finding that makes it imperative to propose a
matrix of values for the different disciplines taught, and those that should be taught. The
study thus proposes such a matrix of values, approaching the subject within a framework of
the overarching values of tawḥīd (monotheism), tazkiyyah (self-purification), insāniyyah
(humanitarianism), ʿumrān (civilizational progress, in the sense of the structural and
cultural development of society), and their sub-branches; in addition to taking a receptive
attitude towards new civilizational values that conform to the original value system and its
ultimate purposes.
Keywords: Original value system, higher ruling values, new civilizational values,
value components in university education, various disciplines taught in universities, matrix
of values
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