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وجاءت هذه الدراسة عىل نسق الدراسات الوصفية ،معتمد ًة أسلوب حتليل املضمون بوصفه
عرف أسلوب حتليل املضمون بأ َّنه "أسلوب للبحث
أنسب األساليب املنهجية لتحقيق أهدافها .و ُي َّ
ِ
تنوعة لوصف املحتوى الظاهر واملضمون
العلمي ُيمكن أن يستخدمه الباحثون يف جماالت بحثية ُم ِّ
تتم عملية التحليل
الرصيح للامدة املراد حتليلها -من حيث الشكل واملضمون -وذلك برشط أن َّ
بصفة ُمنتظمة ،ووفق أسس منهجية ،ومعايري موضوعية" (حسني ،1996 ،ص.)22
وتأسيس ًا عىل ذلك ،اعتمدت الدراسة -يف ما يتع َّلق بوحدة التحليل -وحدة املوضوع بوصفها
وحدة حتليليةُ ،مم َّث ً
لة يف وحدة "العنوان"؛ ُبغية حتديد املادة التحليلية اخلاصة بالقيم يف اإلنتاج الفكري
للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
وجاء استخدام وحدة "املوضوع -الفكرة" ملناسبتها حتقيق أهداف الدراسة ،ومالءمتها طبيعة مادة
التحليل" .و ُتعترب وحدة املوضوع من أهم وحدات حتليل املحتوى ،وقد يكون املوضوع مجلة بسيطة ،أو
فكرة تدور حول قضية ُحمدَّ دة سياسية كانت ،أو اجتامعية ،أو غريها ،أو كانت من موضوعات االتصال
الفردي ،أو اجلمعي" (طعيمة ،2004 ،ص .)321وقد اعتمدت الدراسة وحدة "العنوان" -كام أرشنا آنف ًا-
بوصفها وحدة حتليل أساسية ملوضوع القيم يف كتابات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
وحدَّ دت الدراسة األوعية األساسية اآلتية للوقوف عىل اإلنتاج الفكري للقيم يف املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي:
 كتب املعهد الصادرة عنه. جم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص (إسالمية املعرفة سابق ًا). الندوات التي عقدها املعهد.وسارت الدراسة التحليلية وفق ًا للخطوات اآلتية:
الـمعتمدة لدى املعهد ،وهي :الكتب،
 استقراء الكتابات اخلاصة بالقيم يف أوعية النرش ُواملج َّلة اخلاصة به "جم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص" (إسالمية املعرفة سابق ًا) يف أعدادها ،بدء ًا بالعدد
( ،)1وانتها ًء بالعدد (.)101
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 الوقوف عىل الكتابات اخلاصة بالقيم يف أوعية النرش السابقة.يتضمنها املحتوى
 تصنيف هذه الكتابات تصنيف ًا جمالي ًا يتع َّلق ببعض جماالت املعرفة التيَّ
املذكور.
 التحليل املعريف ملحتوى هذه الكتابات ،ومنهجية التناول يف كل جمال.ً
إضافة إىل املقدمة واخلامتة ،هي :القيم يف الوثيقة الفكرية
وتتأ َّلف هذه الدراسة من ثالثة حماور،
للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،والنظرة االستقرائية لكتابات املعهد يف موضوع القيم (القيم يف
الـمتع ِّلقة بالقيم (جماالت
اإلنتاج الفكري "التحليل الك ِّمي") ،والتحليل املعريف لكتابات املعهد ُ
القيم يف حمتوى اإلنتاج الفكري).

َّأوالً :القيم يف الوثيقة الفكرية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي
ُ
وثيقة التأسيس اخلاصة باملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،التي
ُيقصد بالوثيقة الفكرية هنا
مجعت بني د َّفتي كتاب محل عنوان" :إسالمية املعرفة :املبادئ العامةُ ،خ َّطة العمل ،اإلنجازات" .وقد
نرش املعهد هذا الكتاب الذي جاء يف إصدارينَّ :أوهلام بقلم إسامعيل الفاروقي ،حتت عنوان" :أسلمة
املعرفة :املبادئ العامةُ ،
وخ َّطة العمل" (الفاروقي ،)1984 ،وذلك عام 1984م .وثانيهام باسم املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،حتت عنوان" :إسالمية املعرفة :املبادئ العامةُ ،خ َّطة العمل ،اإلنجازات"
الـمعتمد من املعهد؛ نظر ًا
(الفاروقي ،)1984 ،وذلك عام 1986م .و ُيعدُّ اإلصدار الثاين هو اإلصدار ُ
األول ،وعىل بعض اإلضافات.
إىل احتوائه عىل اإلصدار َّ
َّ
الـمعتمدة من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يشري إىل
إن االستقراء العام للوثيقة الفكرية ُ
اختفاء عنوان "القيم" من اخلُ َّطة الكلية لعمل املعهد ومباحثه الرئيسة التي ُر ِسمت يف هذه الوثيقة.
الـمستخدمة.
واالختفاء هنا
يتضمن اختفاء الشكل؛ أي اللفظة ُ
َّ
غري أنَّه ال ُيمكِن عدُّ ذلك حك ًام عام ًا عىل مكانة القيم يف الوثيقة الفكرية األساسية للمعهد؛ َّ
ألن
املضامني التي حتوهيا الوثيقة حتمل عدد ًا من القيم واإلشارات القيمية الواضحة الداللة.
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إن العناية الفكرية التي أولتها الوثيقة لعاَل أفكار األُ َّمة إنَّام مر ُّدها َّ
َّ
أن أزمة األُ َّمة -يف حقيقتها-
"أن أزمة األُ َّمة الكربى يف الوقت احلارض إنَّام هي أزمة فكريةَّ ،
أزمة فكرية؛ إذ أكَّد املعهد َّ
وأن العالج
الـمنطلق ،وأنَّه ال ُبدَّ أن ُتعطى قضية الفكر ومنهجه األولوية الالزمة كأساس
ينبغي أن يبدأ من هذا ُ
إلنجاح جهود اإلنقاذ واإلصالح" (الفاروقي ،1984 ،ص.)36
َّ
يتضمن
إن عاَل أفكار األُ َّمة الذي عدَّ ته الوثيقة مدار عمل املعهد ومدرسته اإلصالحية اجلديدة
َّ
والتصورات ،والقيم .وال ُيمكِن فصل هذه
يف حقيقته -ثالثة مرتكزات أساسية ،هي :املفاهيم،ُّ
املرتكزات عن أ ّية حركة إصالحية ومعرفية.
وكذلك أشارت الوثيقة إىل َّ
أن من مهامها إعادة ال ُّلحمة إىل النظام املعريف اإلسالمي ،الذي
انشق بفعل االستعامر والتغريب إىل قسمني :علامين ،وأصيلَّ ،
وأن استعادة الوحدة الفكرية تتط َّلب
َّ
توافر نظام تعليمي يقوم عىل وحدة القيم يف امل رشوع الرتبوي احلضاري اجلديد الذي تتبنّاه الوثيقة.
ومن ث َّمَّ ،
فإن احلاجة ُملِ َّحة إىل نظام تعليمي يرتكز يف منطلقاته عىل أسس وقيم وغايات
قرر درايس يتناول أسس اإلسالم وقيمه بوصفها جوهر ًا للفكر واحلضارة اإلسالمية
إسالمية ،وإىل ُم َّ
(الفاروقي ،1984 ،ص .)49وكذلكَّ ،
فإن إصالح عاَل أفكار األُ َّمة يتط َّلب إحالل القيم اإلسالمية
َّ
حمل القيم الغربية من املنظور املعريف الذي يتبنّاه العقل اإلسالمي .وهبذا اخلصوص ،أكَّدت الوثيقة
أنَّه "جيب أن َّ
حتل القيم اإلسالمية -ونعني بالقيم اإلسالمية هنا قيم توجيه فائدة املعرفة لسعادة
طور ملكات اإلنسان العقلية ،وإعادة صياغة احلياة ،بحيث
اإلنسان -مكان القيم الغربية ،وتفتح و ُت ِّ
السنن اإلهلية ،وقيم اإلسالم يف بناء الثقافة واحلضارة واملعاَل اإلنسانية ،ويف املعرفة
تتجسد فيها ُّ
َّ
واحلكمة ،والبطولة والفضيلة ،والتقوى والورع" (الفاروقي ،1984 ،ص.)54
وأكَّدت الوثيقة أيض ًا جمموعة من القيم األساسية التي يسعى املرشوع اإلصالحي للمعهد إىل
دجمها يف احلياة الفكرية اإلسالمية ،وهذه أمهها:
 قيمة التكامل بني الوحي والعقل (الفاروقي ،1984 ،ص.)64 -قيمة التكامل بني الفكر والعمل (الفاروقي ،1984 ،ص.)66
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 قيمة التكامل بني الديني والدنيوي (الفاروقي ،1984 ،ص.)70 قيمة التوحيد (الفاروقي ،1984 ،ص.)78 قيمة وحدة احلقيقة (الفاروقي ،1984 ،ص.)89 قيمة وحدة اإلنسانية (الفاروقي ،1984 ،ص.)103 قيمة وحدة اخللق (الفاروقي ،1984 ،ص.)80وجاء يف التعريف بمج َّلة الفكر اإلسالمي املعارص (إسالمية املعرفة سابق ًا)َّ ،
أن من بني
أهدافها :العمل عىل تطوير البديل املعريف اإلسالمي ،وبلورته يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية عىل
أساس من التمثيل املنهجي للرؤية الكونية التوحيدية ،والقيم األساسية ،واملقاصد العليا لإلسالم.
وبالرغم من غياب القيم بوصفها مبحث ًا رئيس ًا يف الوثيقة الفكرية اخلاصة باملدرسة اإلصالحية
للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي (َّ ،)1981
فإن املحتوى أظهر اعتامد رؤية املعهد اإلصالحية عىل
مسار القيم ،وعدّ ه مرتكز ًا رئيس ًا لإلصالح الفكري ،الذي ُيعدُّ (أي مسار القيم) حلقة وسطى بني
التصورات واملفاهيم إىل قيم
الـمتع ِّلقة بإصالح عاَل أفكار األُ َّمة ،وحتويل هذه
ُّ
التص ُّورات واملفاهيم ُ
قابلة للتنزيل عىل واقع األُ َّمة ،وجتسيد منظور اإلصالح فيها.

ثاني ًا :القيم يف اإلنتاج الفكري "التحليل الك ِّمي"؛ نظرة إحصائية
بنا ًء عىل الدراسة االستطالعية لإلنتاج الفكري للمعهد التي تناولت موضوع القيم ،فإنَّه توجد
ثالثة أوعية ملحتوى القيم ،هي :الكتب الصادرة عن املعهد ،وجم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص
(إسالمية املعرفة سابق ًا) ،وندوة القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم التي ن َّظمها كل من املركز
املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان ،واملعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،ومنظمة العاَل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،يف الرباط أيام ()23-21
من شهر نوفرب (ترشين الثاين) عام 2005م.
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الـمتع ِّلق بالقيم يف هذه األوعيةَّ ،
تتضمن ()6
األول
فإن الوعاء َّ
ويف ما ُّ
َّ
خيص اإلنتاج الفكري ُ
إصدارات ،يف حني بلغ عدد املقاالت والبحوث املنشورة يف جم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص ()12
مقاالً وبحث ًا ،أ ّما ندوة القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم فاشتملت عىل ( )4موضوعات.
وضح تفاصيل هذا التصنيف.
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الفكر املغاريب املعارص
ندوة القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم
الرقم

الكاتب

العنوان

1

القرآن والقيم

طه جابر العلواين

2

موقع القيم يف التعليم اجلامعي

فتحي حسن ملكاوي ،وأمحد

3

معيارية القيم واملنهج القرآين

حممد بلبشري احلسني

4

أزمة القيم يف املناهج الرتبوية عىل الصعيد العاملي

عبد الرمحن النقيب

سليامن عودة

وانعكاساهتا عىل الرتبية يف العاَل اإلسالمي

صدر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بني عامي (1986م) و(2021م) ما يزيد عىل ()400
كتاب ،و ُن ِرش يف جم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص (إسالمية املعرفة سابق ًا) نحو ( )500-400موضوع
بحثي يف ( ) 101عدد ،إىل جانب عرشات الندوات التي عقدها املعهد عىل مدار هذه السنوات .ويف
كل هذه املساحة الفكريةَ 1،ل ينل موضوع القيم -بصورة مبارشة -نصيب ًا وافر ًا من حيث االهتامم
الك ِّمي ،وهو ما ال يتناسب مع مكانة القيم يف األزمة الفكرية التي عدَّ ها مرشوع املعهد األزمة
احلقيقية التي ُت ِ
واجهها األُ َّمة؛ إذ ال مكانة ُتذكر للقيم يف الفكر احلديث عىل وجه العموم.
1
خيص املج َّلة فقد
تعر ف اإلنتاج الفكري للمعهد يف جمال القيم عىل التواصل مع إدارة النرش يف املعهد .أ ّما يف ما ُّ
اعتمدنا يف ُّ

تضمنته من موضوعات بحثية ،ودراسات ،وندوات.
اعتمدنا عىل فهارسها ،وأعدادها املنشورة يف شبكة اإلنرتنت ،وما َّ
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ثالث ًا :جماالت القيم يف حمتوى اإلنتاج الفكري
توصلت الدراسة التحليلية إىل
خيص املضامني الفكرية ملادة املحتوى ،واجتاهاهتا البحثيةَّ ،
يف ما ُّ
أن اإلنتاج الفكري اخلاص باملدرسة اإلصالحية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي ي ِ
َّ
مكن رفده -من
ُ
حيث املضامني الفكرية -يف ثامنية جماالت معرفية ،هي :املجال التأصييل-الرتبوي ،واملجال
السيايس ،وجمال العلوم االجتامعية ،وجمال القيم اجلامعية ،واملجال النقدي ،واملجال االقتصادي،
واملجال الفلسفي ،واملجال احلضاري.

 .1املجال التأصييل-الرتبوي:
اهتمت باملنحى التأصييل للقيم ،وبيان آثارها
ُيقصد هبذا املجال ُمج ُلة البحوث والدراسات التي َّ
الرتبوية يف بناء الفرد واجلامعة واألُ َّمة .وقد شغل هذا املجال ما نسبته  %45من إمجايل اإلنتاج الفكري ما
يتضمن عناوين املادة الفكرية اخلاصة بمجال القيم.
بني عامي (1981م) و(2020م) .واجلدول رقم ()2
َّ
اجلدول رقم ( :)2كتابات القيم اخلاصة باملجال التأصييل-الرتبوي
العنوان

الرقم

الـمؤ ِّلف
ُ

نوع املادة

1

منظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية والعمران

فتحي حسن ملكاوي

كتاب

2

منظومة القيم املقاصدية وجت ِّلياهتا الرتبوية

فتحي حسن ملكاوي

كتاب

3

القيم الرتبوية وبناء الشخصية املعارصة ،ضمن كتاب :املنهجية اإلسالمية

أمحيدة النيفر

بحث

والعلوم السلوكية واإلسالمية
4

تقرير القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم باملدرسة العليا بتطوان

خالد الصمدي

ندوة

5

التأصيل اإلسالمي ملفهوم القيم

فتحي حسن ملكاوي

بحث

6

التزكية يف منظومة القيم احلاكمة

فتحي حسن ملكاوي

بحث

7

العمران يف منظومة القيم احلاكمة

فتحي حسن ملكاوي

بحث

8

تربية القيم يف عرص ما بعد احلقيقة

هيئة التحرير

بحث

9

القرآن والقيم

طه جابر العلواين

مقالة

10

معيارية القيم واملنهج القرآين

حممد بلبشري احلسني

بحث
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اهتمت املج َّلة يف املجال التأصييل-الرتبوي بمسارين رئيسني؛ َّأوهلام يتع َّلق بالبحث يف
وقد َّ
أسباب التأصيل ،ودوافعه ،وسياقاته ،ورضورته احلضارية .وثانيهام يتع َّلق برسم خارطة للقيم
األساسية ،وبيان أثرها يف بناء الشخصية املسلمة للفرد واملجتمع واألُ َّمة.
ومن البحوث الواردة يف هذا املجال بحث "التأصيل اإلسالمي ملفهوم القيم" الذي أوضح
سياقات الدفع إىل التأصيل اإلسالمي للقيم ،وعزا ذلك إىل السياقات العاملية-احلضارية املعارصة،
تتحول من
وال س ّيام ما يتع َّلق بالتح ُّوالت الفكرية والثقافية" .فقد أصبحت موازين القوى يف العاَل
َّ
االهتامم باجلوانب العسكرية والسياسية واالقتصادية إىل اجلوانب الفكرية والثقافية واالجتامعية،
وأخذت املنظامت اإلقليمية والدولية متارس أدوار ًا مبارش ًة يف فرض اهليمنة عىل الشعوب ،يف مسائل
كانت ُمت ِّثل إىل عهد قريب خصوصيات ثقافية ،أو دينية ُمقدَّ سة .وأخذت تلك اخلصوصيات
الـمقدَّ سة ختيل موقعها أمام الرشعية الدولية بوصفها مرجعية ال سبيل إىل جتاوزها .وبعد أن كانت
ُ
الرشعية الدولية هي قرارات سياسية وعسكرية ،أصبحت قرارات تتع َّلق بحقوق اإلنسان ،والثقافة
السكانية ،واملجتمع املدين ،وحقوق املرأة ،ومفهوم األُرسة" (ملكاوي ،2008 ،ص.)15
ويبدو َّ
التحوالت املعارصة كام أرشنا،
أن السبب الرئيس يف مسألة تأصيل القيم ،ليس فقط
ُّ
وإنَّام االجتاه التأصييل الذي ظهر مع بدايات عرص االستعامر ومرشوعه التغريبي وآثاره يف استالب
الشخصية املسلمة ،وهو ما دفع اجتاه املقاومة الفكرية للمرشوع التغريبي إىل وضع أسس املنهج
التأصييل وأصوله للمفاهيم والقيم اإلسالمية بوجه عام.
السبُ ل املناسبة ملعاجلة هتميش القيم ونقدها،
ويف ضوء ذلك،
اهتم ت الدراسة ببيان ُّ
َّ
والتك ُّي ف مع العوملة ،ونمط الق يم ،ونقد املفاهيم ،مثل" :القيم التقليدية" ،و"القيم
األيديولوجية" ،و"نسبية القيم" .وع دَّ ت كل ذلك دافع ًا إىل تأصيل مفهوم "القيم العقالين
املعياري" من املنظور اإلسالمي.
"أو هلا :التم ُّك ن التفصييل من
وقد أشارت الدراسة إىل وجود ثالثة رشوط لعملية التأصيلَّ :
العلوم احلديثة ذات العالقة .وثانيها :التم ُّك ن التفصييل من العلوم احلديثة ذات العالقة.
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تطو رة ُمتجدِّ دة" (ملكاوي،
الـم تم ِّي زة عىل االستيعاب والتجاوز؛ إلبداع رؤية ُم ِّ
وثالثها :القدرة ُ
 ،2008ص.)21
تضمنها اإلنتاج الفكري بوصفها تطبيقات للتأصيل يف جمال القيم،
خيص النامذج التي
ويف ما ُّ
َّ
فقد ذكر الدكتور فتحي ملكاوي يف كتابه "منظومة القيم العليا" ثالث قيم ،هي :التوحيد ،والتزكية،
والعمران ،وجاءت منهجية التأصيل ُمم َّث ً
لة يف خطوات منهجية عديدة .ففي ما يتع َّلق بقيمة التوحيد،
حدَّ د الكتاب اخلطوات اآلتية لتأصيل هذه القيمة:
الـمتع ِّلقة به ودالالهتا القرآنية.
أ .بيان معنى التوحيد يف القرآن الكريم ،وتت ُّبع األلفاظ ُ
الـمتع ِّلقة به ودالالهتا النبوية.
السنَّة النبوية ،وتت ُّبع األلفاظ ُ
ب .بيان معنى التوحيد يف ُّ
ت .الوقوف عىل موضوع التوحيد وماهية علم التوحيد من خالل كتاب الرتاث الكالمي.
ث .بيان أثر التوحيد وتضميناته عىل الفكر واحلياة ،يف ضوء أفكار إسامعيل الفاروقي.
(ملكاوي ،2013 ،ص.)48-21
ويف ما يتع َّلق بقيمة التزكية ،فقد سارت منهجية الكتاب يف تأصيل هذه القيمة وفق اخلطوات اآلتية:
أ .الكشف املعجمي أللفاظ التزكية يف القرآن الكريم (ملكاوي ،2013 ،ص.)79
ب .الكشف احلديثي أللفاظ التزكية يف احلديث النبوي الرشيف (ملكاوي ،2013 ،ص.)94
ت .التحليل املعريف ملفهوم "التزكية" يف الرتاث اإلسالمي ومدارسه (ملكاوي ،2013 ،ص.)97
ث .املردود الرتبوي لتزكية النفس (ملكاوي ،2013 ،ص.)101
ج .بيان وسائل التزكية (ملكاوي ،2013 ،ص.)111
ويف ما يتع َّلق بقيمة العمران ،اتَّبع الكتاب اخلطوات املنهجية اآلتية لتأصيل هذه القيمة:
أ .الوقوف عىل لفظة "العمران" يف القرآن الكريم ودالالهتا الـ ُم تع ِّد دة (ملكاوي،
 ، 2013ص . ) 128
ب .بيان معنى العمران يف احلديث النبوي الرشيف ،ومعانيه الـ ُم تعدِّ دة (ملكاوي،
 ، 2013ص . ) 143
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ت .العمران عند ابن خلدون من خالل مقدمته ،وأركان العمران عنده ،ورشوط حتقيقه
(ملكاوي ،2013 ،ص.)148
ث .بيان عالقة العمران باحلضارة يف رؤية العاَل اإلسالمية (ملكاوي ،2013 ،ص.)153
ج .بيان عالقة العمران والسياسة والدولة من خالل الكتابات الرتاثية.
وهكذا رسمت أدبيات القيم يف املجال التأصييل منهج التأصيل ملفهوم "القيم" من وجهة نظر
هذه األدبيات ،بالرغم ممّا فيه من قصور وحمدودية واختزال ملعنى التأصيل.
أ ّما من حيث املردود الرتبوي (االنعكاسات الرتبوية) للقيم عىل جمال بناء الشخصية الفردية
واجلامعية اإلسالمية ،فقد قالت املج َّلة يف ذلك" :ونحن ُن ِ
ؤمن َّ
بأن تربية القيم حتتل موقع ًا مركزي ًا يف
جهود اإلصالح الرتبوي يف املرجعية اإلسالمية .وجيدر بنا أن نالحظ الصفة التكاملية والتبادلية بني
ٌ
ُ
هات للرتبية .فالرتبية قيم ،ويف
فالرتبية هي
الرتبية والقيم،
وج ٌ
القيم هي ُم ِّ
وسيلة لتنمية القيم ،و ُ
الرتبية قيم تربوية ،والرتبية سلوك قيمي.

تربية القيم ،أو الرتبية عىل القيم ،أو الرتبية القيمية ،هي تربية أخالقية ،وتأ ُّدب بآداب وفضائل
لكن هذه الرتبية تتَّسع
نفسية وسلوكية من صدق ووفاء وإيثار ،وغري ذلك من الفضائل والشامئلَّ .
لتشمل قي ًام يف االجتامع البرشي الفطرية والتعاقدية .فحياة البرش إنَّام تقوم عىل عالقات اجتامعية
قرر التزامات ،تقوم كلها عىل الشعور
تفرض حقوق ًا وواجبات ،وتبني ُن ُظ ًام ،وتضع عقود ًا ،و ُت ِّ
التوسع لتحقيق قيم املسؤولية عن احلياة،
باملسؤولية والرعاية والتكافل .وتستمر الرتبية القيمية يف
ُّ
واالستخالف يف األرض ،وعمراهنا املادي واملعنوي ،وما يلزم ذلك من قيم االجتامع البرشي" (هيئة
حترير جملة إسالمية املعرفة ،2019 ،عدد  ،96ص.)8
ويف املقالة السابقة نفسها ،أشارت املج َّلة إىل عدد من جماالت التأثري القيمي يف الرتبية ،مثل:
 تعليم القيم يف األُرسة (هيئة حترير جملة إسالمية املعرفة ،2019 ،عدد  ،96ص.)8 تعليم القيم يف املدرسة (هيئة حترير جملة إسالمية املعرفة ،2019 ،عدد  ،96ص.)10 -تربية القيم ومؤسسات اإلعالم (هيئة حترير جملة إسالمية املعرفة ،2019 ،عدد  ،96ص.)13
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 تربية القيم يف املسجد (هيئة حترير جملة إسالمية املعرفة ،2019 ،عدد  ،96ص.)16أ ّما بحث أمحيدة النيفر "القيم الرتبوية وبناء الشخصية اإلسالمية املعارصة" ،فقد نادى بـ"إعادة
تأسيس القيم الرتبوية الكامنة يف الرتاث اإلسالمي"ُ ،مب ِّين ًا َّ
أن "مرشوع إعادة تأسيس القيم الرتبوية
حيتاج إىل إدراك صعوبة التعبري عن القيم الرتبوية ،وهذا بدوره يربطنا بمظهرين يبدوان متعارضني
الـمتع ِّلق باآلداب
وغري قابلني للتآلف .فمن جهة ،هناك اجلانب الثابت غري القابل
ُّ
للتطور و ُ
تغري ،والذي
الـم ِّ
واملناقب والسلوكيات التي جيب أن تتَّصف هبا الذات املسلمة .وهناك اجلانب ُ
الـم ِ
رشفني عىل خطوط تكوين املستقبل
الـمر ّبني و ُ
ُيم ِّثله عامل الزمن ومشاكله التي يطرحها عىل كل ُ
القريب واملتوسط يف هذا املجال .فالرتبية ،ككل القيم الكربى ،ال ُيمكِن أن ُتفهم وتتبلور ّإال
بمظهرين متقابِلني وم ِ
تناقضني ،من دوهنام ُتفقد كل قدرة عىل احلياة واإلبداع" (النيفر،1987 ،
ُ
ُ
ص.)881
وأ ّما مقالة طه العلواين "القرآن والقيم" ،فلم نعثر فيها عىل ما يتع َّلق بداللة العنوان؛ إذ عرضت
لرضب األمثال يف القرآن الكريم وموضوعات ُأخرى ال تدخل يف موضوع القيم باملعنى العلمي
املتعارف عليه للقيم (العلواين ،2006 ،ص.)25 – 21
فاهتم بتعريف القيم ،وسياق
وأ ّما بحث حممد بلبشري احلسني "معيارية القيم واملنهج القرآين"،
َّ
ؤرشات التفاضل القيمي يف القرآن الكريم (اإليامن ،واجلهاد ،واإلنفاق ،والعلم النافع،
استعامهلا ،و ُم ِّ
والعمل الصالح) ،وصنَّف القيم إىل فطرية ،و ُمكتسبةُ ،مب ِّين ًا َّ
الـمكتسبة تنقسم إىل قيم
أن القيم ُ
حضارية ُم َّ
شخصة يف التعليم والصحة والتضامن والتد ُّين ،وقيم اجتامعية وأخالقية يف جمال
العالقات ،وقيم مادية (املال ،والكسب املادي) ،وقيم سياسية (العالقة بني الدولة واملواطنني).
وكذلك تناول البحث مصادر القيم ،وحدَّ دها يف مصدرين :إهلي ،وبرشي وضعيُ .ث َّم أشار إىل
وعرف القيم يف القرآن الكريم
بعض القضايا التي تتع َّلق بالقيم (القيم واهلُو َّية ،والقيم والرتبية)َّ ،
تضمنها القرآن الكريم يف جماالت احلياة الـ ُمتعدِّ دة.
بأهنا جمموعة من األوامر والنواهي القرآنية التي َّ
َّ
وحدَّ د البحث مقاصد القرآن الكريم يف تثبيت القيم التي أمهها (احلسني ،2006 ،ص:)189
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 إعالن استخالف اهلل لإلنسان ،وتكريمه ،وتفضيله. إقرار مبادئ التوحيد ،والعدل ،واحلق ،واملساواة. الدعوة إىل اإليامن املقرون بالعمل الصالح. نبذ كل ألوان التعدّ ي ،والظلم ،واالستغالل. تقدير قيم العقل ،والعلم ،والعمل. حفز املسلمني عىل األُلفة ،واالعتصام بجبل اهلل. -التدافع اإلنساين.

 .2املجال السيايس:
يف ما يتع َّلق باإلنتاج الفكري -يف موضوع القيم -اخلاص باملدرسة اإلصالحية للمعهد العاملي
يف املجال السيايس ،فإ َّن الدراسة أشارت إىل وجود ثالث دراسات ُمت ِّثل ما نسبته  %13من جمموع
وضح هذه اإلسهامات.
مادة املحتوى الفكري اخلاص بالقيم .واجلدول رقم (ُ )3ي ِّ
اجلدول رقم ( :)3كتابات القيم اخلاصة باملجال السيايس
الرقم
1

الـمؤ ِّلف
ُ

العنوان
القيم والنظام املعريف يف الفكر السيايس :رؤية

مصطفى منجود

نوع املادة
دراسة

مقارنة يف إسهامي الغزايل وميكافيليل
2

3

مدخل القيم :إطار مرجعي لدراسة العالقات

سيف الدين عبد الفتاح

الدولية يف اإلسالم

إسامعيل

القيم السياسية العاملية يف اخلطاب القرآين :مدخل

مصطفى جابر العلواين

دراسة
كتاب

منهاجي لدراسة العالقات الدولية

اهتمت دراسة القيم والنظام املعريف السيايس بالدرس املقارن للقيم يف املجال السيايس
َّ
اإلسالمي والغريب ،وتأثري القيم يف بناء النظام املعريف الذي يستند إليه الفكر السيايس .ونظرت هذه
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تتضمن ُم ُث ً
ال وأهداف ًا ضابطة للوجود االجتامعي
الدراسة إىل القيم عىل أساس َّأهنا "أحكام معيارية
َّ
ً
وممارسية ،وهلا صفة الرضورة وااللتزام والعمومية" (منجود ،1999 ،عدد  ،19ص.)5
فكر ًا ونظ ًام
أ ّم ا من ناحية ارتباط القيم بالنظام املعريف ،فأكَّدت الدراسة "أ َّن القيم حني تضع حدود ًا

لِـام ينبغي أن يلتزمه النظام ا ملعريف ،وحني يستنبطها النظام املعريف بشكل أو بآخر حال هضمه هلا
واستيعابه ملضموهنا ،ال ت د ع للفكر السيايس جماالً للتعامل معها ّإال بأحد مسلكني؛ إ ّم ا املعايشة
هلا ،والنهوض هبا ،واحلفاظ عىل اتِّباعها ،وإ ّما اخلصام معها ،والدعوة إىل جتاوزها ،وإحالل
بدائل ُأ خرى هلا؛ سواء قبِلها الواقع احلضاري ،أو رفضها ،مثالي ًا أو واقعي ًا " (منجود،1999 ،
عدد  ،19ص.)11
توصلت هذه الدراسة املقارنة إىل َّ
أن األصول الفكرية والواقع احلضاري للغزايل
وقد
َّ
وميكافيليل حدَّ دت إسهام ٍّ
كل منهام يف مفاهيم القيم ،والنظام املعريف ،والفكر السيايس ،وهو ما حدا
هبام إىل صياغة فكرهيام ،فباتت حارضة يف عقليهام مشكلة الوجود السيايس يف عرصهيام (منجود،
 ،1999عدد  ،19ص.)39
واحلقيقة َّ
أن النظام املعريف اإلسالمي الذي ينجذب إليه نظام الغزايل املعريف ،ويمتد إليه بشكل
أو بآخر ،والنظام املعريف الغريب الذي يرتبط به نظام ميكافيليل املعريف ،ويمتد إليه بشكل أو بآخر؛ قد
الـمطلق أبعد
يتالقيان يف بعض ُم ِّ
قوماهتام ،وبعض مقاصدمها ،وبعض وسائطهام ،لكنَّهام عن التالقي ُ
ما يكونان .عىل َّ
أن ذلك ال يمنع من إمكانية التعايش -رشط التسليم بذلك من أنصار النظامني-
بينهام ،وهذا يتط َّلب استثامر بوادر االتِّفاق عىل ندرهتا ،وحتجيم اآلثار السلبية لبوادر الشقاق عىل
كثرهتا .وإذا كانت ُسنن اهلل تعاىل يف األرض قد َّبوأت النظام املعريف الغريب -بتفريعاته الكثرية-
منزلة العلو حتى حنيَّ ،
فإن حماولته فرض هذا العلو بالباطل عىل اآلخر اإلسالمي لن تؤدي ّإال إىل
القطيعة ،والصدام بينهام .ويف املقابلَّ ،
فإن بعض أنصار النظام املعريف اإلسالمي سلخوه من أصالته،
وأرصوا عىل أن ينسحق يف اآلخر الغريب ،دوهنام فقدان اهلُو َّية ،وفقدان رشوط التاميز احلضاري
ّ
(منجود ،1999 ،عدد  ،19ص.)47
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أ ّما دراسة سيف الدين عبد الفتاح" :مدخل القيم :إطار مرجعي لدراسة العالقات الدولية يف
اإلسالم" ،فكانت رائدة يف جماهلا الذي عُ ِ
نونت به؛ لِـام انشغلت به بصورة منهجية من التأسيس
"للمنظومة احلضارية" لدراسة العالقات الدولية ،واملدخل القيمي هنا هو مدخل تأسيس لبناء هذا
املنظور احلضاري .وقد انتقلت هذه الدراسة من التأسيس الفكري هلذا املنظور "عاَل األفكار" إىل
جمال التشغيل املنهجي "عاَل األحداث واإلشكاالت".
قامت هذه الدراسة عىل مقولة فكرية مفادها َّ
"أن املدخل الطبيعي للربط بني املدخل القيمي
كمدخل منهجي والتعامل الدويل كمجال درايس هام إلعامل هذا املدخل واختبار قدراته ،ال يكون
ال وال م ِ
ال وال فاع ً
تكام ً
شام ً
ال ّإال من خالل نظرة حضارية شاملةُ ،يمكِن االصطالح عىل تسميتها
ُ
بأهنا "منظور حضاري  ،"...هذا املنظور ُيو ِّفر عنارص اللياقة املنهجية قيم تابعة؛ سواء احلوادث
َّ
تنوعه ،وتعدُّ د مناطقه ،وتش ُّعب عالقاته ،كام جيعل من
التارخيية ،واملسار التارخيي للمسلمني عىل ُّ
تأسيس العالقة عىل "الدعوة" كرسالة حضارية ووظيفة حضارية ل ُ
أل َّمة أمر ًا من البدهيات يتخ ّطى
حدود حبس العالقة يف املواجهة والرصاع أو اهلدنة واملساملة إىل أشكال من العالقات التعاونية
والتي تتداخل مع ُأخرى عىل النقيض منها ،بل وقد تتوازى معها زمني ًا وحركي ًا ،وهو أمر يفرض
احلديث عن أصول "قيم" التعامل الدويل يف سياق "حركة االستخالف يف التعامل الدويل" وحركة
االستئثار [الغريب] كم ِ
ناقض هلا،
وكأهم مت ُّيز حلركة النظام الدويل يف صفته اجلديدة والقديمة عىل حدٍّ
ِّ
ُ
سواء" (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)10
ويف هذا السياق ،عاجلت الدراسة جمموعة من اإلشكاالت املنهجية -بوصفها مدخ ً
ال لبناء
املنظور احلضاري يف ضوء مدخل القيم -تتع َّلق بأخطاء التنظري ،والتفاعل بني رؤية واقع القيمة
واألخطاء يف عمليات التن ُّظر؛ ُبغية ر ِّد االعتبار املنهجي والواقعي للقيم (عبد الفتاح ،1999 ،ص-20
.)100
وقد تناولت الدراسة املسارات اآلتية للتأسيس القيمي :قيم التأسيس (عبد الفتاح،1999 ،
ص .)123وقيم املجال (عبد الفتاح ،1999 ،ص .)175وقيم السعي (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)186
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تضمنت الدراسة آليات تفعيل هذا املدخل القيمي لدراسة العالقات الدولية من
وكذلك
َّ
املنظور احلضاري اإلسالمي ،وأشارت يف ذلك إىل املعاَل املنهجية اآلتية:
أ .اجلمع بني القراءتني (الوحي ،والكون) (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)238
ب .االجتهاد والتجديد آلية لعنارص التوليد الفكري والتجدُّ د الذايت (عبد الفتاح،1999 ،
ص.)241
ت .الضابط املنهجي وأصول عملية االجتهاد احلضاري (فقه النظر ،وفقه الواقع ،وفقه
التنزيل ،وفقه املنهج) (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)250
ث .جمال التفعيل (السياسة ،والعالقات الدولية) (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)279
وعرضت الدراسة نامذج التشغيل للمنظور احلضاري يف ضوء مدخل القيم ،وهي:
 النموذج املقاصدي بوصفه نموذج ًا إرشادي ًا (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)477 النامذج التارخيية يف دراسة التعامل الدويل (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)550 النامذج املعارصة يف التعامل الدويل (عبد الفتاح ،1999 ،ص.)566السنن املجتمعية واحلضارية
 نموذج استرشاف معاَل املستقبل يف التعامل الدويل من منظور ُّ(عبد الفتاح ،1999 ،ص.)589
وأ ّما كتاب مصطفى جابر العلواين " القيم السياسية العاملية يف اخلطاب القرآين :مدخل منهاجي
لدراسة العالقات الدولية " ،فاستند بصورة مبارشة إىل القرآن الكريم بوصفه اخلطاب اإلهلي الذي
تضمن قيمة العاملية وتأسيسها املعريف واألخالقي للبرش.
َّ
وقد أشار العلواين يف كتابه إىل َّ
أن السياق احلضاري الدويل كان أحد دوافعه لتأليف الكتاب؛
ذلك َّ
ثمة اهتامم ًا جديد ًا بال ُبعد القيمي ،شهده مستوى حقل العالقات الدولية .ومع ثبوت
"أن َّ
أن اإلشكالية كامنة يف َّ
احلديث عن القيم يف الفكر الغريب ،وعن منظومة القيم ،وعن أنامطهاّ ،إال َّ
أن
هذه املنظومة ال تستند إىل مرجعية تنزيلية ثابتة مؤطرة واضحة ،وال يكون من بني بواعثها الدين،
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ختص العاَل اإلنساين اخلارج عن املجال اجلغرايف الغريب؛ ما جيعل القيم
وال تستند بالتايل إىل مرجعية ُّ
الغربية وليدة واقع جزئي ،و ُمرتبِطة بالتايل بتط ُّلعاته" (العلواين ،2015 ،ص.)19
ومن ث َّمَّ ،
الـمؤ ِّلف -مرجعية من خارج
فإن هذه املنظومة القيمية تتط َّلب -من وجهة نظر ُ
اإلنسان تكون كلية وعاملية وتنزيلية ،وهذه املرجعية هي الوحي الكريم .وهلذا حدَّ د العلواين هدف
َّ
ويتحقق بمحاوالت
الدراسة يف "إبراز ال ُبعد القيمي يف اخلطاب القرآين ،وحماولة رد االعتبار للقيم،
لرسم مستويات قيمية من خالل التأسيس ملنظومة قيم كلية تشمل احلياة اإلنسانية كلها ،والتأسيس
ختص مستويات أدق"
لبناء منظومة للعالقات اإلنسانية ،تكون قادرة عىل توليد منظومات قيم ُّ
(العلواين ،2015 ،ص.)22
ويف ضوء ذلك ،حتدَّ دت املنهجية اخلاصة هبذه الدراسة يف أربعة مستويات ،هي:
تضمن
أ .بناء مدخل قرآين ملعيارية القيم يف القرآن الكريم ،وقد جاء ذلك يف الباب َّ
األول الذي َّ

ِعدَّ ة أفكار عن حقائق القيم الكونية ،ومستويات اإلرشاد القيمي ،واملنطلقات األساسية للقيم
العاملية يف اخلطاب القرآين.
ب .رسم خارطة ملساحات "العاملية" يف اخلطاب القرآين ،وقد جاء ذلك -تطبيق ًا -يف الباب
تضمن أفكار ًا عديد ًة بخصوص مستويات اخلطاب القرآين وسامت منهجه ،وعاملية
الثاين الذي
َّ
املنهج القرآين ووظيفته العاملية اخلطابية.
ت .رسم آثار القيم املنهاجية يف جمال العالقات الدولية ،وقد جاء ذلك يف الباب الثالث الذي
تناول ُمجلة من األفكار ،عرضت لدور األُمة الـم ِ
ؤمنة يف بناء العالقات ونسيج العاملية ،والعالقات
ُ
َّ
الدولية يف اإلسالم ومبدئها األساس.
ث .رسم هذا املستوى خارطة مقاصد ومفاصل للقيم العاملية ،وموقع مثاهلا العاملي ،وقد جاء
اختصت باخلالفة اإلنسانية واهلدى بوصفهام ناظمني
ذلك يف الباب الرابع الذي اشتمل عىل أفكار
َّ
وتطورها.
لقيم العالقات العاملية والدولية ،ومعاَل املثال القرآين يف دراسة العالقات الدولية
ُّ
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وبحسب املحتوى الفكري لكتاب العلواين ،فإنَّه ُيمكِن تصنيفه -من الناحية املنهجية -ضمن

تضمنه من حديث عن موضوع الدراسة ،وهو "القيم
جمال الدراسات التأصيلية .ولكن ،نظر ًا إىل ما َّ
الـمالحظ َّ
أن مساحة
السياسية" و"العالقات الدولية"؛ فقد ارتأينا إحلاقه باملجال السيايس للقيم .و ُ
التأصيل اللغوي والقرآين -يف حماولة لبناء تأصيل مفهوم "القيم السياسية العاملية يف اخلطاب
القرآين" -كانت هي األغلب عىل سري الدراسة ،والعمل املنهجي فيها.

2

َّ
إن توظيف القيم يف املجال السيايس ال يعني فقط تناوهلا من اجلانب التأصييل ،أو املقارن ،أو املعياري،
وإنَّام يعني وجوب تناول القيم يف هذا املجال ،بقضاياه ،وإشكاالته النظرية والعملية .وهذا ما المسته
الدراسة من بعيد ،وَل تقتحم هذا املجال ّإال بتكثيف األبعاد اللغوية والتأصيلية ملفهوم "القيم العاملية".

 .3جمال العلوم االجتامعية:
تضمنه اإلنتاج الفكري للمعهد من حديث عن القيم يف جمال
تناولت الدراسة التحليلية ما
َّ
العلوم االجتامعية ،وأوضحت نتائجها وجود ثالثة بحوث يف هذا امليدانُ ،مت ِّثل ما نسبته  %13من
وضحه اجلدول رقم (.)4
جمموع مادة املحتوى الفكري اخلاص بالقيم ،وهو ما ُي ِّ
اجلدول رقم ( :)4كتابات القيم اخلاصة بمجال العلوم االجتامعية
الرقم
1

العنوان
القيم األخالقية والعلوم االجتامعية :نحو

الكاتب
عبد الرازق بلعقروز

نوع املادة
بحث

إبستمولوجية القيم احلاكمة
2

احلتمية القيمية واإلعالم املعارص

عبد الرمحن عزي

بحث

3

القيم بني واقعية الفعل وسلطة املرجع :مقارنة

الرشيف حبيلة

بحث

سيسيولوجية يف الرواية العربية

2
لتعرف املزيد عن هذه الدراسة ،انظر:
ُّ

 عبد العايل ،عبد القادر" .مراجعة لكتاب القيم السياسية العاملية واخلطاب القرآين :مدخل منهاجي لدراسة العالقات الدولية"،جم َّلة إسالمية املعرفة ،عدد ،86خريف 2016م ،ص.193

القيم يف املدرسة اإلصالحية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي

حسان 249
حسان عبد اهلل ّ
ّ

األول "القيم األخالقية والعلوم االجتامعية :نحو إبستمولوجية القيم احلاكمة"
انشغل البحث َّ
بإعادة بناء منهج النظر إىل القيم األخالقية ،وذلك بنقلها من دائرة الوجود الكاميل أو التجزيئي ،أو
التهمييش ،إىل دائرة النموذج احلاكم ،واإلطار املرجعي الذي ُين ِّظم العلوم اإلنسانية عامة ،والعلوم
التشوهات التي أصابت مسألة القيم يف النموذج
النفسية بوجه خاص ،وذلك يف حماولة ملعاجلة
ُّ
املعريف الغريب املادي" .فالنموذج الـم ِ
هيمن -يف العلوم االجتامعية -قام عىل الفصل بني القيمة
ُ
واملعرفة ألسباب ترتبط بالنموذج احلداثي الذي قام عىل مبدأ عزل األخالق عن العلوم ،والرؤية
ً
ً
مأزومة إبستمولوجي ًا،
اجتامعية
التجزيئية للقيم ضمن نظريات القيم املعارصة؛ ما أورث علوم ًا
الـممزَّ قة بني القيم
وغري حميطة بمختلف جوانب اإلنسان ،ممّا اقتىض جتديد منهج النظر يف الصلة ُ
والعلوم االجتامعية" (بلعقروز ،2015 ،ص.)77
سوغات جتديد منهاج
خيص منهجية التناول هلذا املوضوع ،فقد بدأ البحث بعرض أهم ُم ِّ
ويف ما ُّ
النظر يف القيم اخللقية وصلتها بالعلوم النفسيةُ ،ث َّم ناقش آثار الفصل القيمي يف العلوم النفسيةُ ،ث َّم
تناول النموذج القيمي احلاكم يف ضوء املامرسة الذاتية اإلسالمية ،واختتم باحلديث عن القيم
األخالقية احلاكمة ومقاصدها ،وذكر من ذلك :مقصد الصالح ،ومقصد احلرية ،ومقصد العدل.
أ ّما البحث الثاين "احلتمية القيمية واإلعالم املعارص" ،فقد هدف إىل إلقاء الضوء عىل عالقة
القيم باإلعالم ،ودعا إىل الرتكيز عىل القيمة ،وجعلها املوضوع الرئيس يف برامج اإلعالم واالتصال،
وذلك يف ضوء إعالم مفهوم "املسؤولية األخالقية" يف اختاذ القرارات اإلعالمية يف امليادين
االجتامعية ،والثقافية ،والفنية ،واإلنسانية (عزّ ي ،2015 ،ص.)13
أن هدفه الرئيس هو إنقاذ ّ
و ُيالحظ من مضمون البحث َّ
املتلقي الذي وقع يف براثن االستثامر
الرأساميل يف جمال اإلعالم والصورة عىل وجه اخلصوص" ،حيث ُيعدُّ ُّ
تدخل الرأسامل املادي يف
املسموع املرئي ظاهرة مثرية ،أملته ظروف دولية ،ومنها تأثري احلروب األخرية يف املنطقة [العربية
ّ
تتجىل يف الرصاع اخلفي -الظاهر عىل جمال النفوذ ،ورشاء الرأسامل
واإلسالمية] ،وظروف داخلية
الثقايف والصورة الذهنية" (عزّ ي ،2015 ،ص.)20
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ويف ضوء هذا اهلدف ،أشار البحث إىل تاريخ املواثيق األخالقية يف جمال اإلعالم يف املنطقة
العربية واإلسالمية ،واصف ًا إ ّياه بالضعيف نسبي ًا ،مع تذبذب املرجعية الثقافية واأليديولوجية،
واستثناء املرجعية القيمية يف كثري من املواثيق (عزّ ي ،2015 ،ص.)22
"أولية األخالقي
أ ّما فرضية النظرية القيمية التي ذكرها البحث ،فتقوم عىل مقولة فكرية مفادها َّ
عىل القانوين؛ أي َّأوليات أخالقيات اإلعالم عىل قوانينه ،فاالنضباط القيمي أدوم وأكثر فعالية من
ترشيعات "خارجية" حتكم تفاصيل املامرسة اإلعالمية" (عزّ ي ،2015 ،ص.)27
ختتص باملعاجلة القيمية لبعض املوضوعات ،وهي" :القذف"،
وكذلك أورد البحث وجهة نظر
ُّ
و"اخلصوصية"" ،وامللكية الفكرية" ،و"العنف واجلنس" ،و"التهديد واالبتزاز".
وأ ّما البحث الثالث "القيم بني واقعية الفعل وسلطة املرجع :مقارنة سيسيولوجية يف الرواية
فيختص بمجال األدب والنقد األديب ،وهيدف إىل عمل مقاربة بني الرواية الغربية
العربية"،
ُّ
واملجتمع العريب وقيمه ،والوقوف عىل حضور القيم يف العمل الروائي ،وبيان سلطة األيديولوجية
عىل فعل الكتابة ،واإلجابة عن السؤالني اآلتيني :هل ُمت ِّثل القيم عنرص ًا مجالي ًا يف الرواية العربية؟
كيف ُيمكِن للواقع احلضور قيمي ًا يف النص الروائي؟ (حبيلة ،2016 ،ص.)113
وقد دارت حماور البحث حول مفهوم "األدب" ووظيفته ،وجدلية الرواية والواقع ،والقيم يف
الرواية العربية .ويف هذا املحور األخري ،بحثت الدراسة عن صورة الدين يف الرواية العربية ،وقيم
احلرية وااللتزام ،وحضور احلدس يف الرواية العربية.
وقد خ ُلصت الدراسة التحليلية إىل بيان معريف يتع َّلق "برضورة بلورة مفهوم للنقد ينبني عىل
مرجعية املجتمع العريب واإلسالمي ،وختصيص األدب اإلسالمي بمزيد من الدراسات بوصفه
نموذج ًا ُيقدِّ م القيمة الفاضلة ،واحلث عىل عقد دراسات مقارنة بني األدب اإلسالمي واآلداب
ِ
رسخ القيم النبيلة يف املجتمع"
األُخرى ،وانفتاح النقد عىل ما هو مجاهريي ،لكي يوصل رسالته ،و ُي ِّ
(حبيلة ،2016 ،ص.)149
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 .4جمال القيم اجلامعية:
ً
وممارسة .وقد أظهرت
ُيعنى هذا املجال بمكانة القيم يف التعليم اجلامعي؛ تدريس ًا ،وبحث ًا،
نتائج الدراسة التحليلية َّ
أن إسهام اإلنتاج الفكري للمعهد يف هذا املجال اقترص عىل بحث واحد
(مشرتك) لفتحي حسن ملكاوي ،وأمحد سليامن عودة" :موقع القيم يف التعليم اجلامعي" ،ضمن
الندوة التي ن َّظمها كل من املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية باملدرسة العليا لألساتذة
بتطوان ،واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ومنظمة العاَل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة
(إيسيسكو) عام 2005م.
وقد هدف هذا البحث إىل الكشف عن اجلهود املبذولة للعناية بموضوع القيم يف ترشيعات
التعليم اجلامعي وممارساته (ملكاوي؛ وعودة ،2006 ،ص ،)71وحدَّ د ثالث طرائق الكتشاف موقع
القيم يف ترشيعات التعليم اجلامعي وممارساته :الوثائق والترشيعات الرسمية عىل املستوى العريب
والعاملي ،واألدبيات املنشورة عن واقع القيم وتدريسها يف التعليم اجلامعي ،وما تكشف عنه آراء
أن الدراسة حتليلية ميدانيةَّ ،
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات .وهذا يعني َّ
وأن اجلانب امليداين إنَّام
جاء الستقصاء آراء ع ِّينة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية (ملكاوي؛ عودة،2006 ،
ص.)73
وقد خ ُلصت الدراسة التحليلية إىل َّ
تنص -
الـمتع ِّلقة بالتعليم اجلامعي ُّ
أن الترشيعات الرسمية ُ
أن للقيم موقع ًا ُم ِه ًام يف هذا التعليمَّ ،
ولو بدرجات متفاوتة -عىل َّ
وأن ذلك يتناغم مع ما تفيده
تخصصة يف األبعاد القيمية واألخالقية للتعليم اجلامعي ،سواء أكانت كتب ًا
الـم ِّ
مراجعة األدبيات ُ
منهجية ،أم بحوث ًا للدوريات العلمية وأعامل املؤمترات ووثائق اجلامعاتُ ،مؤكِّد ًة َّ
ً
أن ال ُبعد
قوهتا وإنتاجيتها (ملكاوي؛ عودة ،2006 ،ص.)93
األخالقي يف أعامل اجلامعة كان دائ ًام مصدر َّ
ويف ما يتع َّلق باجلانب امليداين الستقصاء آراء أعضاء هيئة التدريس باجلامعة األردنية ،فقد
شمل املحاور اآلتية :موقع القيم يف التعليم اجلامعي "القيم ذات األمهية اخلاصة يف التعليم
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اجلامعي" ،واألسلوب والطريقة يف التعبري عن القيم ،ودوافع االهتامم بالقيم يف التعليم اجلامعي،
واملناخ القيمي السائد.
الـمتع ِّلق
وقد كشفت النتائج التحليلية للدراسة عن استجابة أعضاء هيئة التدريس للسؤال ُ
فثمة شعور َّ
بموقع القيم ،بتأكيدهم َّ
بأن املوقع
أن للقيم موقع ًا ُم ِه ًام يف التعليم اجلامعي .ومع ذلكَّ ،
األساس للقيم هو التعليم املدريسَّ ،
وأن الطالب اجلامعي ُيعدُّ فرد ًا ناضج ًا من الناحية القيمية .أ ّما
بالنسبة إىل القيم ذات األمهية ،فأوضحت االستجابات َّ
أن مجيع القيم (االنتامء ،واحلرية ،والصدق،
خيص
والوفاء ،واإلبداع ،واملسؤولية ،والفضيلة ،وتقدير قيمة العلم) نالت تقدير ًا كبري ًا .ويف ما ُّ
الـمتع ِّلق باألساليب يف التعبري القيمي ،فقد جاءت استجابات الع ِّينة ُمؤكِّد ًة مفهوم
املحور الثالث ُ
"القدوة اجلامعية" بوصفها أفضل الوسائل والطرائق لاللتزام القيمي .وأ ّما بالنسبة إىل دوافع اهتامم
أعضاء هيئة التدريس بالقيم ،فقد جاء الدافع الديني يف مقدمة الدوافع واالهتامم بقضايا القيم يف
التعليم اجلامعي .وأ ّما بالنسبة إىل املناخ القيمي ،فرتاوحت تقديرات الع ِّينة بني متوسطة ومنخفضة
(ملكاوي؛ وعودة ،2006 ،ص.)93

 .5املجال النقدي:
اهتام بالنقد القيمي يف هذا املجال ،مها :بحث "أزمة القيم يف املناهج
الـمالحظ وجود بحثني ّ
من ُ
الرتبوية عىل الصعيد العاملي وانعكاساهتا عىل الرتبية يف العاَل اإلسالمي" لعبد الرمحن النقيب (النقيب،
 ،2006ص ،)222-209وبحث "القيم العاملية" لفتحي حسن ملكاوي (ملكاوي ،2009 ،عدد ،56ص.)9
األول األزمة القيمية يف الغرب ضمن املعطى األخالقي ،ور َّد الفعل
وقد ناقش البحث َّ
الرتبوي الغريب جتاه معاجلة هذه األزمة ،وكيف انعكست عىل التعليم يف عاملنا العريب واإلسالمي،
الـمتع ِّلقة هبا إىل واقعنا الرتبوي والتعليمي ،وحماولة استبدال
بتصدير األزمات القيمية واإلشكاالت ُ
القيم الغربية املستهدفة بالقيم الرتبوية يف نظامنا التعليمي ،التي أمهها نزع قيمة الدين والتد ُّين من
الشخصية اإلسالمية .وقد أكَّد البحث يف خامتته رضورة إعداد ُمع ِّلمني رساليني قادرين عىل محاية
النظام القيمي اإلسالمي.
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أ ّما البحث الثاين "القيم العاملية" ،فقد تناول إشكالية الرصاع القيمي العاملي ،وأكَّد أنَّه يف
حقيقته رصاع عىل املصالحَّ ،
تفوق ًا من قيم املهزوم والضعيف
تفوق فيه يرى قيمه أكثر ُّ
الـم ِّ
وأن ُ
التطور ،واختالف تفضيالت
والفقري .ومن هنا ابتكر الغرب فكرة "نسبية القيم" التي ترتبط بفكرة
ُّ
اإلنسان باختالف الزمان واملكان ،وهلذا نجد َّ
أن فكرة "القيم العاملية" تستمدُّ دالالت ُمتعدِّ دة من
خمتلف احلضارات .فقيم احلداثة الغربية التي تشكَّلت يف دائرة حضارية واحدة َّ
ضم
تغذت من مزيج َّ
والتطور
الرتاث اليوناين ،والديانة املسيحية ،والتقدُّ م العلمي ،واحلرية الفردية ،والتنوير العقالين،
ُّ
الطبيعي واالجتامعيُ .ث َّم أصبحت هذه القيم ُتشكِّل ُهو َّية الغرب ،وروح احلضارة الغربية .وقد
ً
حق االحتالل واالنتداب واحلامية
حتركت الدول الغربية يف محالهتا االستعامرية،
حاملة معها َّ
َّ
لشعوب العاَل ،وممارسة الوصاية عليها ،وهي تزعم َّأهنا تريد ختليص هذه الشعوب من قيمها التي
صبغتها بالتخ ُّلف ،والرجعية ،واجلهل (ملكاوي ،2009 ،ص.)9

 .6املجال االقتصادي:
نجد يف هذا املجال كتاب "دور القيم يف نجاح البنوك اإلسالمية" ملحمد جالل سليامن صديق،
الذي يقوم عىل فرضية فكرية مفادها َّ
"أن البنك اإلسالمي ُيعنى َّأوالً وقبل كل يشء بتطبيق منهج اهلل
وتطور املجتمع ،ومساعدة الفرد عىل أن
يف املجتمع ،بكل ما يرتتَّب عىل ذلك من آثارُ ،متم ِّثلة يف نمو
ُّ
يامرس اجلانب االقتصادي من عقيدته ،والقضاء عىل الرصاع الذي ُيمكِن أن يدور يف نفسه ،من
جراء تناقض ممارساته العملية مع معتقداته الدينية ،وتطابق القول مع العمل ،باإلضافة إىل غرس
ّ
وتعميق املعايري والقيم الروحية لدى الفرد؛ أي حتقيق التوافق الداخيل للفرد ،وحتقيق التوافق بني
قيمه وقيم املجتمع اإلسالمي ككل" (صديق ،1996 ،ص.)278
لتعرف دور القيم يف نجاح البنوك اإلسالمية،
الـمؤ ِّلف يف كتابه األسلوب امليداين ُّ
وقد انتهج ُ
األول :توزيع استبانة (استامرة) استقصاء عىل ع ِّينة من
وانقسمت دراسته امليدانية إىل شقني؛ َّ
ً
إضافة إىل حتديد مدى شيوع بعض القيم
لتعرف أنامط القيم لدهيم،
العاملني يف البنوك اإلسالمية ُّ
ؤرشات النجاح
ؤرشات الربحية االقتصادية و ُم ِّ
السلبية يف البنوك اإلسالمية .والثاين :استخراج ُم ِّ
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االجتامعي باتِّباع بعض املعايري االجتامعية بنا ًء عىل التقارير السنوية للبنوك اإلسالمية (صديق،
 ،1996ص.)291
توصلت إليها الدراسة وجو ُد عالقة وثيقة بني القيم االقتصادية
ومن النتائج التي
َّ
ؤرشات،
ؤرشات االقتصادية لنجاح البنوك اإلسالمية ،وكذلك بني القيم العملية وهذه الـ ُم ِّ
الـم ِّ
و ُ
ؤرشات
الـم ِّ
وإثبات التحليل اإلحصائي وجود عالقة وثيقة بني القيم االجتامعية والقيم الروحية ،و ُ
ؤرشات.
الـم ِّ
االجتامعية لنجاح البنوك اإلسالمية ،وكذلك بني القيم العملية وهذه ُ
وكذلك أوضحت نتائج الدراسة امليدانية وجود قيم سلبية لدى العاملني يف البنوك اإلسالمية،
من أكثرها شيوع ًا :سوء استغالل وقت العمل ،واإلرساف يف استخدام أدوات العمل ومعداته،
والتهرب من املسؤولية ،ومت ُّلق الرؤساء ،وتفضيل العمل الفردي عىل العمل اجلامعي (صديق،
ُّ
 ،1996ص.)371
ولتفعيل القيم يف جمال عمل البنوك اإلسالمية ،وحتقيق مردود اقتصادي وتنموي عال ،أوصت
عوق ًا للعمل ،وتؤدي
الدراسة برضورة "تبصري العاملني بالبنوك اإلسالمية بالقيم السلبية التي ُتعدُّ ُم ِّ
دور ًا كبري ًا يف إهدار املوارد واإلمكانات املتاحة بتلك البنوك ،األمر الذي يتعارض مع القيم
اإلسالمية ،ومع أهداف البنوك اإلسالمية .ومن ث َّم دعت الدراسة إىل العمل عىل تنمية القيم
اإلسالمية التي ُتعدُّ أداة رئيسة للنهوض بالبنوك اإلسالمية ،وحتسني مستوى األداء هبا" (صديق،
 ،1996ص.)372
فإهنا أمهلت النظرة املقارنة بني القيم السائدة يف البنوك
وبالرغم من أمهية هذه الدراسةَّ ،
اإلسالمية والبنوك التي ال ترفع شعار "اإلسالمية" يف تعامالهتا ،وبيان مدى ارتباط القيم السائدة يف
البنوك اإلسالمية والبنوك املقابلة هلا ،وَل جتب عن األسئلة اآلتية :هل القيم يف مجيع البنوك واحدة أم
خمتلفة؟ ما مصدر ذلك االختالف إن ُو ِجد؟ ما طبيعته؟ ما اجتاهاته؟ هل توجد فروق جوهرية
بينها؟ ما سبب ذلك؟
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 .7املجال الفلسفي:
يف املجال الفلسفي ،جاء بحث حيدر العايب "معاَل جتديد الفكر األخالقي ونقد القيمة يف
الفكر املغاريب املعارص" (العايب ،2019 ،ص ،)127الذي هدف إىل نقض ما أشارت إليه بعض
ً
مقارنة بمثيالهتا يف الفكر الغريب ،وتأكيد
البحوث من ضحالة الدراسات األخالقية يف املجال العريب
أن أزمة اإلنسانية املعارصة هي أزمة أخالقية أساس ًاَّ ،
َّ
وأن العالج ينبغي أن يكون من جنس األزمة؛
أي أن يكون ُّ
احلل أخالقي ًا (العايب ،2019 ،ص.)127
أي مدى ُي مكِن القول
أ ّم ا ا لسؤال الرئيس يف هذا البحث -كام أشار إليه املحتوى -فهو :إىل ِّ
بوجود نظرية إسالمية يف األخالق؟ ويف ضوء اإلجابة عن هذا السؤال ،عرض البحث مخسة
نامذج فكرية مغاربية بحثت عن معاَل النظرية األخالقية يف إنتاجهم الفكري ،وهذه النامذج هي:
حممد عزيز احلبايب يف كتابه" :الشخصانية اإلسالمية" ،وحممد أركون يف كتابيه" :الفكر
اإلسالمي :نقد واجتهاد" ،و"اإلسالم :األخالق والسياسية" ،وحممد عابد اجلابري يف مرشوعه:
"العقل األخالقي العريب :دراسة حتليلية نقدية لنُ ُظ م القيم يف الثقافة العربية" ،وأبو يعرب
املرزوقي يف كتابيه" :رشوط هنضة العرب واملسلمني" ،و"دور الفلسفة النقدية العربية
ومنجزاهتا :موازنة تارخيية بني ذرويت الفلسفتني العربية واألملانية" ،وطه عبد الرمحن يف كتابه:
"سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية".
الـمفكِّرين ،إىل َّ
أن للفكر
وقد َّ
توصل البحث ،بنا ًء عىل الدراسة التحليلية لبعض كتابات هؤالء ُ
العريب اإلسالمي إسهامه اخلاص يف جمال األخالقيات ،ال س َّيام يف الفضاء الفكري املغاريب الذي
تنوع ًا ،فهل من مشارب فكرية إسالمية خمتلفة (تراثية إسالمية ،وحداثية غربية)؟
شهد زمخ ًا فكري ًا ُم ِّ
(العايب ،2019 ،ص.)161
واحلقيقة َّ
أن الشخصيات التي اعتمد عليها البحث كانت ُمتبايِنة يف االجتاهات الفكرية
واملشارب املعرفية واملوقف من الرتاث اإلسالمي ونظرياته األخالقية والنفسية عامة؛ لذا َل نلحظ
فيه بناء رؤية متناسقة بخصوص حتقيق هدف الدراسة من "املدافعة" عن ِّاهتام الرتاث اإلسالمي
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بغياب نظرية أخالقية متامسكة ،بل َّ
وجهت -يف كثري من
إن بعض النامذج من الع ِّينة املطروحة َّ
كتاباهتا -سهام النقد إىل الرتاث اإلسالمي ،ال س َّيام افتقاره إىل مثل هذه النظريات؛ حتّى َّإهنا عدَّ ت
الرتاث اإلسالمي عائق ًا من عوائق التفكري اإلسالمي.

 .8املجال احلضاري:
يتناول هذا املجال األبعاد احلضارية ملوضوع القيم ،وجاء يف ذلك بحث واحد لنور الدين
اخلادمي ،محل عنوان "مقاصد القرآن يف إحياء قيم اإلنسان احلضارية " (اخلادمي ،2017 ،ص .)187
وهذا البحث من الدراسات الوصفية التحليلية للقيم احلضارية -اإلنسانية يف القرآن الكريم ،وقد
حدَّ د أربعة مقاصد للقرآن الكريمُ ،مت ِّثل أربع دوائر من القيم ،هي :قيم حضارة اإلنسان ،وقيم
األصل اإلنساين ،وقيم األُرسة والبناء االجتامعي ،وقيم املحيط البيئي.
وتتضمن هذا البحث أربعة حماور ،هي:
َّ
 مقصد إنسانية اإلنسان ،وإحياء قيم اإلنسان احلضارية (اخلادمي ،2017 ،ص  :)190عرضهذا املحور للقضايا اآلتية :إنسانية اإلنسان ُمشرتك مقاصد الرشع وقيم احلضارة (اخلادمي،2017 ،
الـمشرتكات (اخلادمي ،2017 ،ص  ،)192وفشل
الـمهدِّ دات و ُ
ص  ،)191وإنسانية اإلنسان بني ُ
الـمشرتكات (اخلادمي ،2017 ،ص .)194
ُمهدِّ دات إنسانية اإلنسان يف تعزيز ُ
 مقصد فرادة اإلنسان اجلنسية ،وإحياء قيم اإلنسان احلضارية (اخلادمي ،2017 ،ص:)195اشتمل هذا املحور عىل القضيتني اآلتيتني :حقيقة اجلندر وأسسه اهلاوية (اخلادمي ،2017 ،ص،)196
وأوجه مقاصدية القرآن يف الفرادة اجلنسية (اخلادمي ،2017 ،ص.)197
 مقصد االنتظام البرشي اجلمعي ،وإحياء قيم اإلنسان احلضارية (اخلادمي ،2017 ،ص.)198 مقصد التآلف البيئي ،وإحياء قيم اإلنسان احلضارية (اخلادمي ،2017 ،ص :)205تناول هذااملحور القضايا اآلتية :أوجه مقاصدية القرآن يف التآلف مع البيئة (اخلادمي ،2017 ،ص،)206
واإلخالل بالتناسب حصاد مر وثمرة خبيثة (اخلادمي ،2017 ،ص ،)208والتدهور البيئي م ِ
صادم
ُ
ُ ٌّ
فوت ملطلوب العمران (اخلادمي ،2017 ،ص.)211
ملقاصد القرآن ،و ُم ِّ
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ونظر ًا إىل ما طرحه هذا البحث من قيم؛ فإنَّه ُيعدُّ من البحوث املفتاحية ملسألة القيم يف املجال
يتعني البناء عىل هذه
احلضاري؛ إذ جتاوز حدود النظرة الذاتية الداخلية إىل القيم اإلسالمية .ولذلك َّ
النظرة ،ال س َّيام يف ُبعدها الكوين املعارص ،وسياقات عمل القيم يف حياة اإلنسان املعارص ،وكذلك
الرصد والتحليل حلركة القيم يف حياة اإلنسان وتأثريها املبارش يف حياته ،وهو ما يدخل حت ًام يف
مقصد العمران ،ومقصد حفظ احلياة ،وبقية مقاصد الرشيعة اإلسالمية التي ترسي فيها روح القيم.
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خامتة:
تقصت هذه الدراسة مكانة القيم يف اإلنتاج الفكري اخلاص باملدرسة اإلصالحية للمعهد
َّ
العاملي للفكر اإلسالمي ،وقد انتهت إىل ّ
أن ثمة حاجة للرتكيز عىل موضوع القيم بصورة مبارشة،
بوصفها موضوع ًا مستقالً ،وهو أحد أضالع مثلث الفلسفة :اإلبستمولوجيا (املعرفة)،
واألنطولوجيا (الوجود) واإلكسولوجيا (القيم) .وعىل الرغم من أن موضوع القيم َل ينل املساحة
املعتربة املبارشة ،إال أن حضوره واضح وملموس يف كتابات مفكري املعهد مثل :الفاروقي ،وأبو
سليامن ،وملكاوي؛ ذلك ألن القيم مساحة متداخلة نجدها يف كل العلوم .لذلك تويص الدراسة بام
يأيت:
ً
وضح فيها موقف املرشوع
 .1إعداد املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
سمى وثيقة القيمُ ،ي ِّ
وثيقة ُت ّ
الفكري للمعهد من القيم ،ومكانتها يف براجمه الفكرية مستقبالً.
 .2حفز الباحثني عىل االستكتاب يف جمال القيم اجلامعية ،بوصفه أكثر املجاالت تع ُّلق ًا بعمل
املعهد وبراجمه اإلصالحية التي ُأ ِ
نشئ (املعهد) من أجلها؛ إذ لوحظ عدم التناسب بني االهتامم
بالتعليم اجلامعي ،بوصفه مرتكز ًا رئيس ًا لربنامج اإلصالح يف مرشوع املعهد ،والقيم اجلامعية؛
ً
وممارسة ،وتضمين ًا؛ إذ َل تلحظ الدراسة التحليلية وجود أكثر من موضوع واحد يف ندوة
تنظري ًا،
مشرتكة.
 .3حتقيق االنفتاح الفكري يف الكتابات املستقبلية عن القيم ،وتعزيز االنفتاح املنهاجي يف
الـمقدَّ مة.
الطروحات ُ
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