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كلمة التحرير
عبد احلميد أبو سليامن وإسهاماته يف بناء القيم
هيئة التحرير

*

تأيت كلمة حترير هذا العدد من جملة الفكر اإلسالمي املعارص ،يف ظرف افتقدت فيه األمة
مجعاء ،واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي خاصة ،أحد أبرز املفكرين املعارصين ،الذي كانت له
بصامت ورؤى عميقة يف حركة إصالح الفكر اإلسالمي املعارص ،وتطوير منهجيات التعامل مع
الفكر والثقافة اإلسالمية ،وهو الدكتور عبد احلميد أبو سليامن؛ الرئيس السابق للمعهد العاملي
للفكر اإلسالمي وأحد مؤسسيه ،رمحه اهلل.
ولعلنا نغتنم موضوع العدد اخلاص حول القيم يف التعليم اجلامعي ،لنُربز بعض جهود املرحوم
الدكتور عبد احلميد وإسهاماته الفكرية واإلدارية واإلبداعية يف الكشف عن أمهية القيم يف بناء
الشخصية اإلسالمية املعارصة.
كان الدكتور عبد احلميد واعي ًا ب أمهية القيم يف البناء ،وبأن املرشوع الفكري الذي حياول صوغه
وتطويره متصل اتصاالً مبارش ًا بموضوع القيم .فمرشوع إسالمية املعرفة مرشوع قيمي ،وحتتل فيه
القيم مكان ًا بارز ًا؛ ذلك ألهنا الضلع الثالث من أضالع الفلسفة والرؤية ال ُكلية :املعرفة والوجود
والقيم (األخالق) .ففي مقالته املوسومة بـ "أهيا الرتبويون :الرؤية الكونية احلضارية القرآنية ،ثم
الرتبية ..والرتبية ..والرتبية العملية" ركّز أبو سليامن عىل أمهية اخللفية الفكرية والرؤية ال ُكلية يف
تصوره للمعرفة
تأسيس عملنا الرتبوي ،وغرس القيم يف النفوس .وينطلق الدكتور عبد احلميد من ّ
تصوره للمعرفة قائم عىل وحدة املعرفة ،ووحدة
بالربط املحكم بني املعرفة واألخالق والقيم؛ إذ إن ّ
*
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املعرفة معن ّي ة برتمجة مبادئ التوحيد يف املجال املعريف .وهذا يعني أن مصدر املعرفة كامن يف الوحي
والعامل ،وبينهام تكاملّ ،
وأن الغاية من املعرفة هي ربط املعرفة باألخالق والقيم.
واملرشوع الفكري للدكتور عبد احلميد ومدرسة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يسعى إىل
ختليص الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي مما علق هبام من أوهام تتعلق بحيادية العلوم واملعارف
الغربية؛ إذ هي علوم ومعارف ُمش َبعة بقيم وفلسفات غربية ال تتسق والبناء املعريف اإلسالمي ،مما
التوجه والغاية
يتطلب معايرهتا ومقاربتها ضمن املرجعية اإلسالمية التي تعني يف جوهرها سالمة
ُّ
تفحص الدكتور أبو سليامن
والفلسفة ضمن الرؤية ال ُكلية القرآنية التوحيدية وقيمها وغاياهتا .وقد ّ
الفروقات اجلوهرية بني القيم اإلسالمية والقيم الغربية؛ ففي مقالته املعنونة بـ "اإلنسان بني
رشيعتني :رؤية قرآنية ملعرفة الذات ومعرفة اآلخر" رأى أن القيم يف الفكر اإلسالمي ويف الثقافة
اإلسالمية ختتلف عن القيم يف الفكر والثقافة الغربية ،وأن املجتمعات الغربية تعيش أزمة قيم .وأن
احلياة اإلنسانية رصاع بني رشيعة النور املتمثلة يف الروح واملبادئ واملعاين والقيم من ناحية ،ورشيعة
التوجهان يف ذات اإلنسان
الغاب املتمثلة يف املادة واهلوى والشهوات من ناحية أخرى ،حيث يلتقي
ُّ
وكينونته -خالل حياته الدنيوية -لقا ًء فريد ًا ،وينتهي هذا اللقاء إما إىل صفاء ونقاء وجنة وخلود
أبدي يف النعيم ،وإما إىل ظلم وباطل وفساد وإحباط وخرسان وعذاب وجحيم وشقاء مقيم.
ورشيعة الغاب هي رشيعة الطني ،ورشيعة االفرتاس ،ورشيعة الظلم ،ورشيعة العنرصية،
املحرفة فهي رشيعة احلق،
ورشيعة االعتداء .أما رشيعة النور كام جاءت هبا الرساالت الساموية غري
َّ
والرتاحم والتكافل ،ورشيعة التقوى وحفظ
ورشيعة العدل ،ورشيعة املسؤولية ،ورشيعة اإلخاء
ُ
األرواح ،وأداء األمانات وإنصاف املظلوم ،وعدم اإلرساف والفساد ،دون أي اعتبار ذايت أو قومي أو
احلق للقوة ،وال
عنرصي ،والقوة يف هذه الرشيعة للحق عىل عكس مقولة رشيعة الغاب التي جتعل َّ
احلق والعدل لذاهتا؛ ولكن برتتيب احلقوق ،أو
جمال يف عالقات الشعوب يف رشيعة الغاب ملقوالت ِّ
عىل األصح املكاسب ،هبدف التغالب وحلول الرصاعات السياسية التي تقوم عىل قهر غلبة القوة.
وعند حديثه عن الفروقات اجلوهرية بني النظام السيايس العلامين الديمقراطي والنظام السيايس
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اإلسالمي الشوري ،نراه يركز عىل املنطلقات القيمية والفلسفية لكال النظامني؛ ففلسفة النظام العلامين
تقوم عىل فكر مادي جيعل اإلرادة اإلنسانية معيار ًا للحق والصواب واخلري ،بام جيعل احلقيقة قضية
ذاتية إنسانية ،فهو نظام يقوم عىل التوافق بني إرادات ذاتية .وتولدت عن ممارسـات ذلـك النظـام -
وفـق فلـسفته -إشـكاالت؛ أبرزها أن احلريـة صـارت تعنـي الفـوىض االجتامعيـة األخالقيـة،
فاهنـارت القـيم واملبـادئ والقيـود األخالقيـة ،وسـادت الـشهوات واألهـواء الذاتيـة ،وعـصف
ذلـك بالـدور الرتبـوي لألرسة بوصفها حمضن ًا لرتبية األجيال وسد حاجاهتم الروحية والنفـسية
والعاطفيـة واملادية .أما نظام الشورى اإلسالمي فهو يقوم عىل مقاصد القرآن ،ومع أنه يلتزم خيار
األغلبية فإنه ينطلـق مـن الـوعي بـأن احلـق حقيقـة موضـوعية غـري ذاتيـة ،وأن احلقيقــة الكونيــة
الكليــة ليــست يف متنــاول البــرش ،وأن اإلنــسان حمتــاج إىل الرؤيــة الكونية الكلية ،وتلك
الرؤية رؤية قيم ومبادئ يلزم غرسها يف وجدان املسلم ،وهي متناغمة مع الفطرة اإلنسانية ،يرتوي هبا
خرية.
العقل والروح والوجدان ،ومت ّثل إطار ًا ثابتـ ًا حلياة إنسانية روحية أخالقية إعامرية ِّ
َّ
وحث عىل
يمر هبا الفكر اإلسالمي،
حاول الدكتور أبو سليامن تشخيص األزمة القيمية التي ّ
التعامل اجلاد مع أزمات األمة الثالث :أزمة العقل واملنهج ،وأزمة الفكر والثقافة ،وأزمة الوجدان
اخلرية.
تلمس األسباب التي حالت دون مت ُّثل األمة لقيمها وغايات دينها ِّ
والرتبية .ودعا إىل حماولة ُّ
تشوه
تشوهات أ ّثرت يف بنائها املعريف والوجداين؛ ولعل أمههاّ :
وتبني له أن األمة عاشت -وما زالتّ -
ّ
الرؤية الكونية اإلسالمية التي جاءت نتيجة عزلـة العلـامء ،وتركيـزهم عـىل تقـديم رؤيـة فرديـة
كـرس اعتقـاد ًا غـري صـحيح
تتعلـق بالـشؤون الشخـصية ال مجاعيـة تتعلـق بالـشؤون العامـة ،و ُت ِّ
تشوه ماثل يف
بـأن الثواب عىل العبادات ،أما املعـامالت فهـي شـأن دنيـوي ال ثـواب عليـه؛ وثمة ّ
العزلة بني القيادة العلمية (الصفوة العلمية وأهل العلم) والقيادة السياسية .فأصبح العلامء معزولني يف
حلقات ِّ
سميه أبو سليامن بالرؤية االنعزالية املدرسية ،وأ ّدى هذا العزل
الذكر وأداء الشعائر ضمن ما ُي ّ
إىل انشغال أهل العلم بأحادية املعرفة والتلقني واإلحاطة اللغوية والنصية دون الوعي باملتغريات
االجتامعية ،وبأساليب تربوية بعيدة عن صوغ شخصية املسلم .ونتيجــة لعزلــة القيــادة الفكريــة
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اإلســالمية وحمدوديــة اهتامماهتــا وممارســاهتا االجتامعية والسياسية ،مل تتطـور األصـول الفقهيـة
الفرعيـة بـام جيعلهـا أدوات للنظر العلمي املنهجـي يف أحـوال الـنفس والكائنـات والتنظـيامت
ويفرس ذلك وفرة الدراسات الفقهيـة
االجتامعيـة؛ فلـم تنشأ لدينا علوم الفطرة اإلنسانية االجتامعيةّ ،
النصوصية ،وندرة الدراسات الفكرية املتعلقة بمسرية حياة األمة ومؤسساهتا العامـة والبدائل
وتشوه معريف خاص بتأثريات الفكر
احلضارية ،وغياب الربنامج العلمي الرتبوي والثقايف املتكامل؛
ّ
وتشوه ماثل يف استرياد النظريات الغربية دون وعي
التصوري اليوناين ،مما أسهم يف التقليد واملحاكاة؛
ّ
ّ
باخلصوصية اإلسالمية ،وال تأخذ باحلسبان قيم األمة وطبيعتها وشخصيتها ومنطلقاهتا القائمة عىل
التوحيد واالستخالف ،وغائية الوجود وأخالقياته وتكامل أبعاده املادية والروحية.
ولعل ّ
والتشوهات كان يف الرؤية التوحيدية الكونية القرآنية
احلل األمثل ملعاجلة هذه األزمات
ّ
وأداهتا املنهجية املاثلة يف التكامل املعريف؛ إذ م ّثل التكامل املعريف إطار ًا منهجي ًا للدكتور عبد احلميد أبو
سليامن ،وهو جزء من تكوينه الذايت وفلسفته يف التعامل مع علوم الرشيعة والعلوم االجتامعية واإلنسانية
نتلمس هذا اإلطار يف كل أعامله بوصفه مرجعية منهجية علمية شمولية حتليلية
خاصة؛ ومن اليسري أن ّ
منضبطة .فالتكامل املعريف يؤمن إيامن ًا مطلق ًا بوحدة املعرفة ال أحاديتها ،ويقيم وص ً
ال بني مصادر املعرفة
(الوحي والعامل) وأدواهتا (العقل واحلس)؛ إذ تتيح للعلوم االجتامعية واإلنسانية االتساق مع بنية
املجتمعات اإلسالمية من خالل ما توفره علوم الرشيعة من رؤية كلية توحيدية ،وإشباع هذه العلوم
بالرؤية الكلية اإلسالمية؛ وفيها قدرة عىل اإلملام بقيم املجتمع وتقاليده والرؤية الكلية القرآنية ،واإلملام
باحلكمة التي توفرها املعارف احلديثة ،بحيث تتكامل مبادئ األخالق والسلوك مع املعرفة املعارصة.
ورأى الدكتور أب و سليامن أننا ال ندرك حقيقة التوجيهات واهلدي اإلهلي دون معرفة الطبائع
والوقائع يف اخللق والكون ،وأ َّن نا ال نستطيع اإلسهام يف بناء اإلنسانية إال إذا اهتدت بقيم الرشيعة
ومقاصدها ورؤيتها الكلية .وهو يعطي وزن ًا للامدة كام للروح والعقل؛ إذ ينبغي للمسلم أن يكون
أكثر جدية يف تعامله مع املادة واألخذ بأسباهبا؛ لتحقيق قيم اخلري وغاياته ،وجتسيدها يف رحلة احلياة،
جتسد
ألنه دون املادة ال يمكن حتقيق تلك الغايات ،وال جتسيد تلك املقاصد والقيم .واملادة حني ّ
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معاين اخلري واحلق واجلامل ورشيعة النور ،فإهنا تسمو وتصبح خري ًا ونعمة ورقي ًا حسن ًا ،أما إذا
أصبحت غاية يف حدِّ ذاهتا ،وأصبحت جتسيد ًا لغايات رشيعة الغاب والظلم والعدوان والعنرصية
والرشك واإلحلاد ،فإهنا تكون عند ذلك خداع ًا ورساب ًا وهوى وشهوات.
َّ
إن القيم عند الدكتور عبد احلميد ُتبنى بنا ًء ،ال سيام يف مرحلة الطفولة التي ر ّكز عليها كثري ًا؛ ألن
التقليد واملحاكاة وإغراق الطفل باملعلومات التي ال تناسبه وال تتسق مع بنائه النفيس ،ستسهم يف أزمة
وجدانية ونفسية له .ومن هنا ر ّكز الدكتور عبد احلميد عىل بناء الطفل وجداني ًا وقيمي ًا؛ فهو يرى أن مـن
أخطـر مـا وقعـت فيـه األمـة يف عـصور ُّ
تأخرهـا سـوء عرضها للحـدود اإلسالمية ،وغياب خطاب
تربـوي لألطفـال يـربيهم عـىل حـب اهلل وحـب القـرآن ،وليس عـىل اخلـوف؛ فـالفكر اإلسـالمي يف
تلـك العـصور مل يـدرك األبعـاد الرتبويـة للطفل ،وجتاوز الطفولة عىل نحو حال دون فهم طبيعتها
وتطورها ،ومعرفـة دورهـا يف التغيري ،وحرمها من الوعي بالنهج النبوي يف تربية الطفل واحلـرص عـىل
حقوقـه بخطاب له خصوصيته وداللته .وأدرك الدكتور عبد احلميد أن اجلانب الوجداين الروحي
النفيس يف مرحلة الطفولة أهم وأشمل من اجلانب املعريف ،واجلانب املعريف وسيلة للبناء النفيس
الوجداين ،لذلك ينبغي انتخاب القيم املناسبة هلذه املرحلة العمرية املهمة؛ إذ إن بناء القيم متعلق بالزمن
بصورة كبرية ،فكل مرحلة هلا بناؤها الوجداين اخلاص هبا" ،ولذلك جيب أن يكون الوجداين النفيس هو
األساس الذي ُيبنى عليه نوع املعريف وأسلوب تعليمه ،حتى يف جمال تعليم العقيدة والقيم واألخالق".
يتكئ خطاب الدكتور أبو سليامن عىل ُمجلة من القيم العليا من أمهها :التوحيد واالستخالف
والعدل ،واالعتدال ،واحلرية ،والشورى ،واملـسؤولية ،والغائية ،واألخالقية ،والشمولية العلميـة
الـسننية ،والعامليـة ،والـسالم ،واإلصالح ،والعمران ،واجلامل .وثمة قيم مركزية يف بناء األفراد
واملجتمعات واألمم؛ وقد جعلها الدكتور عبد احلميد يف إطارين :إطار التعامل مع الذات ،وإطار
التعامل مع اآلخر .ففي بناء الذات نلمح تركيز ًا كبري ًا عىل قيمة وحدة األمة .وهذا ما نجده يف مقالته
املوسومة بـ "استفتاء علامء األمة بشأن مواقيت الصالة وصوم رمضان"؛ إذ يرى أن الصالة حلقة
وصل ال فصل ،ويعطي حلوالً اهلدف منها نظرة مقاصدية تعمق روح الوحدة بني أبناء األمة،
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ويساوي بني مجيع أفرادها عىل اختالف مناطقهم ،لتظل الصالة كتاب ًا موقوت ًا .وظهر هذا الرتكيز عىل
هذه القيمة من خالل مقالته املعنونة بـ " استفتاء يف قضية ختتص بتجديد فهم الدين:

ما هي أيام احلج يف العامل املعارص؟" .ونلمح الرتكيز عىل قيمة ُحلمة الصف ووحدة املجتمع يف كتابه
"العنف وإدارة الرصاع" .وهو يرى بأن التمزق والرصاع من األمراض االجتامعية التي تتعلق
باجلانب اجلمعي يف الشخصية اإلنسانية ،لذلك ينبغي أن نركز يف بنائنا القيمي عىل الوحدة
والتضامن والتعاون ،حتى تستقيم هذه الشخصية وتتوازن.
ويركز أبو سليامن يف عدد من مقاالته وكتبه عىل قيمة الشورى بوصفها قيمة مركزية عليا؛
فعندما يطرح قضية ما فإنه ُيتبعها بقوله" :إن من املطلوب يف واقع العرص أن تطرح عىل الساحة
الفكرية ،وبكل اجلرأة واألمانة الفكرية أمام العلامء واملفكرين ومجهور األمة مجيع االجتهادات
والرؤى ،ليتداولوها ،ويتدبروها ،فأمر األمة املسلمة شورى بينهم ".وهو عندما يعرض األمر عىل
علامء األمة ،فإنه يسعى إىل تثبيت قيمة الشورى .ويرى أن استقرار املجتمع املسلم ونجاح حركات
اإلصالح لن يرتسخ إال من خالل عقلية جمتمع الشورى ونظامه ،وهلذا ينبغي أن ندرك أن املنهج
الشوري يف جوهره أمر مبدئي ومفاهيمي وتربوي ،جيب أن يرتسخ يف ضمري األمة عىل خمتلف
مستويات الرتبية والتعليم والتعامل فيها ،وليس قضية هيكلية تنظيمية فحسب.
ويف إطار اآلخر نلمح حديث ًا معرفي ًا عن قيمة املثاقفة الواعية واحلوار مع اآلخر ،وقد ركّز يف
هذا اإلطار عىل الرتمجة وإنشاء التخصصات املتعلقة بالفكر الغريب .وينطلق الدكتور أبو سليامن يف
إعالء قيمة املثاقفة واحلوار من منهجية التكامل املعريف التي ترى يف اخلربة املعارصة رشط ًا فاع ً
ال يف
تطوير العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف إطار املقاصد الرشعية للهدي اإلهلي والنبوي.
املجرد إىل الفعل القيمي وإىل
حاول الدكتور عبد احلميد أن ينقل موضوع القيم من إطاره النظري ّ
ح ّيز التطبيق .وقد مت ّثل هذا التطبيق يف نطاقني مهمني :النطاق اإلبداعي ،والنطاق اجلامعي األكاديمي.
املوجهة إىل األطفال مثل :جزيرة البنائني ،وكنوز جزيرة
ففي النطاق اإلبداعي تربز القيم يف قصصه َّ
البنائني ،والقرد الذكي يعرف احلساب .وقد َّ
بث يف هذه القصص عدد ًا كبري ًا من القيم التي تبني شخصية
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أفكار القصص واحلكايات عىل معارف وعلوم حديثة ال سيام
الطفل املسلم املعارص ،متكئ ًا يف صوغه
َ
العلوم السلوكية :علم النفس واالجتامع واإلنسان ،وربطها بام يف خمزونه العلمي والثقايف اإلسالمي.
ّ
التجّل األكرب للدكتور عبد احلميد يف موضوع القيم كان يف اإلطار اجلامعي األكاديمي،
ولعل
ودوره يف البناء القيمي للشخصية اجلامعية؛ إذ نلمح مدرسة إسالمية املعرفة والتكامل املعريف ورؤية
املعهد واضحة للعيان ،ال سيام يف برامج اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا ومقرراهتا الدراسية ونظامها،
وهي اجلامعة التي ّ
توىل إدارهتا الدكتور عبد احلميد عرشة أعوام؛ فاجلامعة تنطلق من مبدأ وحدة املعرفة
بالربط بني اهلدي اإلهلي والطبائع والوقائع ،لذلك عىل الطالب أن يعرف العلوم مضاف ًا إليها مفاهيمه
وقيمه اإلسالمية ،ليقوم الطالب واألستاذ بعملية نظر وتفكري مستمر لتوليد الفكر واملعارف اإلسالمية
نمي الطاقات وتواجه التحديات .ونتلمس هذه القيم يف التجليات اآلتية:
التي متثل املقاصد والقيم و ُت ّ
 احلرم اجلامعيلقد ُبني احلرم اجلامعي بصورة ختدم فكرة التكامل املعريف ،وحتقق القيم اإلسالمية ومقاصد
الرشيعة ،وعىل الربط املتني بني توجيهات الوحي وطبائع اإلنسان وحاجاته .ومن أبرز األمثلة عىل
هذا ،التخطيط لسكن الطالب يف إطار القيم اإلسالمية؛ فالدراسة النفسية أ ّدت إىل اكتشاف رؤية
جديدة ملقاصد ترشيع العقوبات يف اإلسالم .وبناء اجلامعة ينحاز إىل قيمة اجلامل يف العامرة
اإلسالمية ضمن رؤية الوحدة والتنوع :الوحدة يف التعبري عن مكنونات اجلاملية اإلسالمية التي
ويعرب الدكتور أبو سليامن عن هذه اجلاملية
ُأ ّسها التوحيد ،والتنوع يف مناسبة البناء للثقافة املاالويةّ .
بقوله" :هو تعبري عن قيم اإلسالم يف مجال البناء وكفاءة األداء" ،مستله ًام مقاصد الفكر اإلسالمي يف
ختطيط املدينة من حيث موقع املسجد واملساكن إلخ .مما جيعل البناء بناء قيمي ًا واضح ًا.
 املساقات اجلامعيةيف كل مساق من املساقات التي أنشأها الدكتور عبد احلميد يف اجلامعة كانت هناك قيمة
مقصودة؛ فنجد مث ً
ال قيمة التعارف واحلوار كام هو يف مادة الدراسات الغربية ،وقيمة االنتامء إىل
الذات من خالل اللغة العربية ،واملثاقفة مع احلضارة املعارصة من خالل اللغة اإلنجليزية.
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 برامج متطلبات اجلامعةجاءت برامج متطلبات اجلامعة يف خطة اجلامعة ،لكي ُتـعنى باألسس العقدية واألخالقية
والثقافية العامة للطالب؛ هبدف ترقية ثقافته ومعرفته ،وتنميته روحي ًا وقيمي ًا وثقافي ًا وديني ًا وتربوي ًا،
واإلسهام يف إعداده للقيام بدوره االجتامعي والقيادي .وقد استحدث الدكتور عبد احلميد مقرر ًا
واألبوة" ،لبناء القيم يف نفوس الفتيات والشباب؛ ما جيعلهم أه ً
ال ألداء دورهم
جامعي ًا عن "األرسة
َّ
األرسي من خالل إدراك الوسائل الرتبوية الناجعة.
 بناء شخصية الطالب اللغويةوعى الدكتور عبد احلميد أن اللغة قيمة ،وهي تعبري عن هوية الطالب املسلم ،فباإلضافة إىل
اللغة األم عند الطلبة ،وما يمكن أن حيققوه من إبداع يف التفكري ّ
وحل املشكالت ،وانطالق ًا من
منهجية التكامل املعريف ،سعى الدكتور عبد احلميد إىل تثبيت هوية األمة من خالل تدريس علوم
الرشيعة باللغة العربية القادرة عىل الكشف عن مقاصد الرشع ،والتواصل الوجداين بني أبناء األمة،
وتدريس العلوم االجتامعية واإلنسانية باللغة اإلنجليزية؛ إذ متثل لغة املعرفة املعارصة ،وتيسري سبل
االطالع املبارش عىل النتاج املعريف لألمم األخرى .وقد ركز الدكتور عبد احلميد عىل الرتمجة بوصفها
قنطرة مهمة يف التأسيس للمثاقفة الواعية.
ويأيت هذا العدد اخلاص بالقيم يف التعليم اجلامعي املعارص متسق ًا مع منهج أبو سليامن يف
التخطيط والتأسيس العلمي للمشاريع البحثية؛ إذ جاءت بحوث هذا العدد بعد مسرية حافلة من
طورت أفكار هذه البحوث ،وقامت إدارة التحرير
اللقاءات العلمية واحللقات النقاشية التي ّ
بضبطها لتنسجم مع متطلبات النرش يف املنصات العاملية.
نسأل اهلل سبحانه أن يرحم الدكتور عبد احلميد أبو سليامن ،وجيزيه خري اجلزاء عىل ما قدمه من
جهود فكرية وعملية ،يف سبيل اإلصالح اإلسالمي القائم عىل سالمة الرؤية وصحيح املعرفة
الرشد احلضاري ،ويف النهوض املنشود.
وفاعلية القيم ،ل ُتمثل سريته اإلصالحية نموذج ًا يف ُّ

بحوث ودراسات
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*

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل استطالع حضور القيم واملعايري األخالقية وفاعليتها يف التعليم اجلامعي ،استناد ًا إىل األدبيات
ا
واملجالت
تخصصون واملهتمون هبذا املوضوع يف الكتب واملواقع اإللكرتونية
الـم ِّ
الصادرة باللغة اإلنجليزية ،مُم َّثل ًة يف ما نرشه م
العلمية خالل ربع القرن األخري .ولتحقيق هذا اهلدف؛ فقد اخرتنا نحو مئة بحث ومقال لعرضها وحتليلها ،ثم تصنيفها إىل بحوث
مت ْعنى بفلسفة القيم ونظرياهتا وتا رخيها يف اجلامعات وبراجمها ،وبحوث تدعو إىل دمج القيم واملعايري األخالقية يف هذه الربامج،
و مأخرى تبحث يف دور األساتذة وإدارة مؤسسات التعليم العايل يف هذا السياق ،عل ًام بأنَّه يوجد عدد كبري من البحوث التطبيقية
التي عرضت نامذج مطروحة لدمج القيم ،وح َّللتها ،وا ستخلصت الدروس من التجارب العملية يف هذا املجال .وقد أظهرت
نتائج الدراسة اجتاهات الباحثني يف هذا املجال؛ إذ أمجع معظمهم عىل إدخال القيم -بطريقة أو مبأخرى -يف املناهج اجلامعية؛ مب ْغ َي َة
اإلسهام يف دور إجيايب فاعل خلدمة اإلنسانية عامة ،وجمتمعاهتم بوجه خاص .ول َّ
عل من أبرز الدوافع التي أ َّدت إىل سطوع نجم
الدعوات املطالبة بتضمني القيم واملعايري األخالقية يف التعليم اجلامعي ،ما شهدته العقود األخرية من اهنيارات عاملية يف جمال املال
واالقتصاد مثالً؛ نتيجة انعدام العنرص األخالقي يف تفكري القائمني عىل هذا الشأن من خرجيي اجلامعات.
عوقات
الكلامت املفتاحية :القيم ،املعايري األخالقية ،التعليم اجلامعي ،أهداف التعليم العايل ،دمج القيم يف الربامج ،مم ِّ
الدمج.
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مقدمة:
مر َّبام مُت ِّثل املقولة اآلتية رأي ًا عام ًا يف احلالة الراهنة للتعليم اجلامعيَّ " :
إن الفاعلية والكفاية
حق وعدل و ممهم أخالقي ًا قد انحرص يف ما
أصبحتا املعيار الوحيد للحكم عىل قيمة املعرفة ،فام هو ٌّ
هو ف اعال وقابل للتسويق ،و ميمكن ترمجته إىل كميات من املعلومات" (ملكاو ،،وعودة.)2005 ،
َّ
ولعل هذا مينذر َّ
بأن التحوالت الكربى التي فصلت السياسة عن القيم األخالقية يف عرص النهضة ما
تزال قائمة يف معظم اجلوانب احلياتية ،وال س ايام جانب املعرفة :فلسفتها ،وتوظيفها .فبعد فلسفة
ا
ميكافيل يف السياسة ،وظهور نظريات فلسفية تسري يف االجتاه نفسه (مثل :النفعية ،والوضعية)،
الـم مثل اإلنسانية العليا ،والتعاليم الدينية السامية ،فانسحبت
تق َّلص احل ِّيز املمنوح للقيم األخالقية ،و م
وجه لتطور العلوم كلها ،ولتطبيقها،
الـم ِّ
الـمؤ ِّثر و م
هذه األخرية مجيعها -أو كادت -من دورها م
وُمارساهتا.
وبالرغم من ا ِّدعاء اجلامعات احلديثة َّأهنا منارات علم ومعرفة تعتمد املناهج الوضعية أساس ًا
يف مجيع فروع العلوم من دون استثناءَّ ،
فإن املعضلة الكربى برزت يف ُمارسة هذه العلوم وتطبيقاهتا
عتمدة عند توظيف
احلياتية؛ وهو ما يعني احلاجة إىل االرتكاز عىل غائية سامية ،هلا مرجعية مم َ
نتاجات هذه املعارف وتأطريها؛ ذلك َّ
أن أكثر األسلحة فتك ًا يف تاريخ البرشية جاءت من خمتربات
الفي زياء اجلامعية ،وكذلك من خمتربات الكيمياء واألحياء التي شهدت جنباهتا تصنيع ما مل تعرفه
اإلنسانية من م
قبل من أدوات اإلفناء والعبث بجوهر البرشية.
وهذا ما َّ
الـمفكِّرين يف عرص "التنوير" بأوروبا يف القرن الثامن عرش امليالد،؛
حذر منه كثري من م
إذ إنَّه شهد العديد من الدعوات والتحذيرات من املخاطر التي مهتدِّ د مستقبل البرشية ،وخطر تفلت
استمرت هذه الدعوات إىل يومنا هذا ،وكان
العلم من القوى والرؤى األخالقية الناظمة له .وقد
َّ
تضمنته ممؤ َّلفات الفيلسوف واألديب اإلنجليز ،ألدوس هكسل (1963-1894م)،
من أمهها ما
َّ
الـمحت ََّجة حني َّ
حذر من االستغالل السيئ للعلوم الطبيعية ،ورضب
الذ ،نطق باسم هذه الفئة م
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مث ً
تفوق .وهذا ما حدث
الـم ِّ
ال هلا "البيولوجيا السياسية" التي و َّظفت هندسة اجلينات يف إجياد الع ْرق م
وما يزال حيدث -اليوم يف جامعاتنا.َ
العامل يف رساالهتا عن أهداف سامية .فمثالً،
ويف سياق متصل ،تتحدَّ ث معظم جامعات
أن هدفها هو "تعليم قادة املستقبل"َّ ،
أشارت جامعة هارفارد إىل َّ
وأن رسالتها " متلهم كل عضو يف
مجاعتنا كي يناضل من أجل َ
عامل واعد مجيل ،وأكثر عدالً" ( .)https://college.harvard.eduوقد
استمر ت هذه اجلامعة العريقة بالتعر يف بأهدافها" :من هنا نأمل ْ
أن يبدأ طلبتنا بتشكيل حياهتم
َّ
من خالل استشعار ما يريدون أ ْن يصنعوا بمواهبهم و َم َلكاهتم ،وتقدير قيمهم واهتامماهتم،
َ
العامل ".ويف املقابل ،نجد عىل الصفحة األموىل من موقع إحدى
وتعل م أفضل طريقة خلدمة
اجلامعات العربية -إىل جانب َبنْدَ  ،رؤية اجلامعة ورسالتهاَ -بنْد ًا منفص ً
ال محل عنوان "القيم"،
وحوى ممجْل ًة من املفردات ،هي :نزاهة ،شفافية ،عدالة ،تسامح وانفتاح ،انتامء ،تفاعل جمتمعي،
حوكمة رشيدة .وقد أشارت هذه اجلامعة يف رسالتها إىل املحتوى القيمي اآليت بصيغة عامة:
"توفري خربة تعل مية مم تم ِّي زة للطلبة ،وإجراء بحوث ممنت جة للمعرفة ،وبناء جسور جمتمعية
متينة".
ولكن ،قد يتوارد إىل
ويبدو أنَّه من السهل تدبيج الرسائل ،واألهداف ،وفلسفة اجلامعات.
ْ
الذهن سؤاالن ممه اامن ،مها :أ ،القيم تتحدَّ ث عنها اجلامعات؟ إذا عرفنا القيم ،فكيف ميمكن حتقيقها
عن طريق كيان اجلامعات؛ إدار ًة وتعلي ًام؟ ال َّ
شك أنَّه توجد نقاط تشابه والتقاء بني اجلامعات من
حيث اهلدف األسمى ،والرؤية العامة .ويأيت هذا التشابه من طبيعة اجلامعة بوصفها مؤسسة تعليمية
(البحث العلمي أيض ًا وسيلة للوصول إىل معرفة جديدة) هلا دور حمور ،يف بناء املواطن الصالح،
ليس فقط َوفق معايري الوطن اجلغرايف ،وإنَّام َوفق معايري إنسانية شاملة؛ فكل جامعة تتط َّلع إىل
العامل ،وتفخر َّ
َ
بأن طلبتها ينتمون إىل عرشات
العاملية ،وإىل استقطاب طلبتها من خمتلف أصقاع
الدول .وال يرتبط ذلك -بالرضورة -بحالة العوملة املعارصة ،وإنَّام هو ديدن اجلامعات العريقة منذ
ً
صحيح
قديمة.
قرون طويلة ،مثلام مي َعد سفر طالبي العلم وترحاهلم إىل مراكز العلم املرموقة ظاهر ًة
ٌ
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َ
َّ
العامل" و"بناء جسور
لكن مقولتَي "خدمة
عرب يف رسالتها عن أهدافها وما تطمح إليهَّ ،
أن اجلامعة مت ِّ
أن يندرج حتتهام رشح ٍ
يتعني ْ
واف للامهية والصفات والكيفية.
جمتمعية متينة" ما مها اإال عنوانان َّ
كون الذ ،مت ْعنى به اجلامعة هو
الـم ِّ
ويعتمد حتديد هذه العنارص الثالثة عىل مبدأ تعليم الكبار؛ ف م
اإلنسان يف مرحلة ما بعد الطفولة ،وقد وصل مرحلة "تشكيل احلياة" واالختيار ،وليس البناء
ْ
(وإن كناا نجد َم ْن مخيالف هذا الرأ ،من الباحثني كام َس َري مد الحق ًا) .ومن هنا تكمن
التأسييس
الصعوبة يف فهم ماهية القيم املطلوبة يف هذه املرحلة ،ويف وضع اخلم َطط لتحقيقها؛ إذ َّ
إن مفهوم
السن ال َغ َّضة،
"الرتبية" يف اللغة العربية املعارصة يكاد يقترص عىل املرحلة التعليمية (الرتبوية) يف
ِّ
حيث تبدأ مؤسسة املدرسة -بالتعاون والتنسيق مع البيت -يف بناء اإلنسان جمتمعي ًاَّ .
ولعل ما ميؤكِّد
ذلك فلسفة فصل وزارة التعليم العايل عن وزارة الرتبية والتعليم يف بعض الدول .وعىل ٍّ
كل ،تظل
رتض َّ
أن لدى الشباب القدرة الواعية عىل
الفرصة سانحة أمام اإلنسان للنمو الشخيص والعقل ،و ميف َ
الـمِض هبا مقدم م ًا.
حتديد اخليارات ،و م
إذن ،فام يزال يقع عىل كاهل اجلامعة -عىل األقل -مسؤولية التثقيف تلك وتوجيهها،
أهن ا مر ِّس خت يف كيان األفراد سابقاً  ،وإفساح املجال أمام الشباب
رت ض َّ
ودعم القيم التي مي ف َ
للرؤية وبيان اإلمكانات .ومن اجلدير بالذكر أ َّن ملسألة دعم القيم جانبني؛ أحدمها يتع َّل ق
بالقيم التي خيتارها الطالب لنفسه فهي فردية ،واآلخر يتع َّل ق بالقيم التي ترغب اجلامعة بثَّ ها
رت ض اأال
كم ل لآلخر ،ومن الـ مم ف َ
يف طلبتها ،وهي عامة مم َّت َف ق عليها .وكل جانب منهام مم ِّ
يتعارض معه.
وتتم َّثل أمهية هذه الدراسة يف حماولتها تعرف األدبيات الغربية (اإلنجليزية حتديد ًا) التي تتناول
موضوع القيم يف التعليم العايل كام نرشها ممفكِّرون وباحثون يف اآلونة األخرية؛ ما ميفسح املجال أمام
القائمني عىل مؤسسات التعليم العايل واملهتمني هبذا املوضوع لإلفادة من األفكار والتجارب
املطروحة.
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وتتم َّثل هذه الدراسة يف عرض ع ِّينة من الكتابات الغربية باللغة اإلنجليزية ،تناولت املعايري
األخالقية والن مظم القيمية يف التعليم اجلامعي يف الربع األخري من القرن العرشين؛ مب ْغ َي َة اإلفادة منها،
وحتقيق األهداف اآلتية:
أ .اال ِّطالع عىل ما مكتب عن املعايري األخالقية والن مظم القيمية (ماهيتها ،وفلسفتها) املطروحة يف
سياق التعليم اجلامعي.
ب .إفساح املجال أمام القائمني عىل مؤسسات التعليم العايل واملهتمني به لإلفادة من األفكار
درجة ملزيد من املعلومات.
الـم َ
والتجارب املطروحة يف تلك األدبيات ،مث َّم الرجوع إىل املصادر م
ت .تعرف جتارب بعض اجلامعات العاملية وتطبيقاهتا يف جمال تدريس القيم ودجمها.
ث .حتديد االجتاهات البارزة يف هذا املجال.
عوقات التي تعرتض فكرة الدمج.
الـم ِّ
ج .حتديد املشكالت و م
وانتهجت الدراسة اإلجراءات اآلتية لتحقيق اهلدف املنشود:
أ .مجع ع ِّينة من النصوص ،مث َّم دراستها.
ب .تصنيف نصوص الع ِّينة بحسب موضوعاهتا.
ت .انتقاء نصوص محمدَّ دة لتمثيل كل نوع منها وتوضيحه.
ث .ترمجة النصوص املنتقاة.
ج .عرض النصوص املنتقاة باختصار.
وقد تأ َّلفت ع ِّينة الدراسة ُماا يأيت:
أ .مئة بحث باللغة اإلنجليزية تناولت موضوع الدراسة ،و مأدرجت يف قاعدة بيانات إبسكو
 ،EBSCOو Google Scholarللمنشورات األكاديمية ،وبروكويست  ProQuestللكتب.
ب .البحوث العلمية (الكتب ،واملقاالت) املنشورة ،أو تلك التي مأجيزت لنيل درجة علمية
(رسائل املاجستري والدكتوراه).
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الـمحدِّ د الزمني للع ِّينة؛ إذ شملت ع ِّينة الدراسة املواد التي أرشنا إليها آنف ًا ،وصدرت
ت.
م
بني عامي 1995م و2021م.
تصنيف البحوث
َصنَّفت الدراسة البحوث إىل جمموعات ممتعدِّ دة ،بالرغم من صعوبة عملية التصنيف هذه؛
ذلك َّ
أن البحث الواحد قد يتناول أكثر من موضوع ،فغدا األمر اجتهاد ًا قاب ً
ال للمراجعة:
أ .بحوث تتناول القيم واملعايري األخالقية من الزاوية النظرية ،والفلسفية ،والتارخيية.
ب .بحوث تدعو إىل دمج القيم واملعايري األخالقية وتدريسها ضمن الربامج اجلامعية.
ت .بحوث تنظر يف دور األساتذة وإدارة اجلامعة يف تعزيز القيم لدى طلبة اجلامعة.
رتحة.
الـمق َ
ث .بحوث تعرض اجلانب التطبيقي :النامذج ،والتجارب ،واألساليب م
ج .بحوث تستقيص دور الدين يف تعزيز القيم واملعايري األخالقية لدى طلبة اجلامعة.
الـمتع ِّلقة بإدخال القيم واملعايري األخالقية
الـم ِّ
عوقات م
ح .بحوث مت ْعنى بتحديد املشكالت و م
يف التعليم العايل.
خ .بحوث ختتص بدراسة القيم واملعايري األخالقية املطلوبة.

عرض النامذج
َّأوالً :يف النظرية والفلسفة والتاريخ
تناولت بعض البحوث موضوع أمهية القيم واملعايري األخالقية يف التعليم اجلامعي من الزاوية
الـمواطن ،يف حني ألقى بعضها نظرة
النظرية والفلسفية بوجه عام ،وعالقتها ببناء شخصية اإلنسان م
تارخيية عىل تطور هذا االجتاه ،ونظرة استرشافية عىل ما قد يطرأ عليه مستقبالً.
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ويف ما يأيت عرض لبعض الدراسات النظرية يف هذا املجال:
 .1تركيز دراسات عديدة عىل طرح الفكرة من حيث املبدأ ،وهي فكرة الربط بني القيم واملعايري
األخالقية ،والتعليم العايل بمؤسساته ،وبراجمه ،ومناهجه ،والعاملني فيه .وهذه الفكرة حتتمل
التأييد ،أو الرفض .وقد سبق القول َّ
بأن التوجه الذ ،ساد يف العقود املاضية  -مر َّبام ما يزال حيكم
ترشيعات التعليم العايل ومناهجه -يقوم عىل الفصل بني أهداف التعليم اجلامعي وتنمية الفرد
سمى املختلف للوزارتني .ومن َث َّم ،سيبدأ الباحثون نقاشهم بصيغة السؤال ال
الـم ا
األخالقية بدليل م
اإلثبات؛ َّ
ألن هدفهم إقناع القارئ هبذه الفكرة :هل مت َعد اجلامعات املكان املناسب للتأثري يف التكوين
النفيس والعقل واألخالقي للطلبة؟
وهذا ما فعله هار ،بني  ،Harry Payneالذ ،عمل رئيس ًا لعدَّ ة جامعات أمريكية ،حني طرح
السؤال مبارش ًة يف مقال له محل عنوان" :هل مي َعد تدريس اجلامعة قيم الفضيلة واجب ًا أم جائز ًا؟"،
و منرش عام 1996م ( .)Harry, 1996, p18–25والظاهر َّ
أن هذا السؤال -منذ ذلك احلني -ما يزال
يبحث عن جواب؛ فبعد أكثر من عقدين من الزمن طرح سايمون فلجندرهر

Simon

 Felgendreherوآسا لوفجرن  Åsa Löfgrenالسؤال نفسه يف مقال هلام محل عنوان" :التعليم العايل
من أجل االستدامة :هل يستطيع التعليم ْ
أن ميؤ ِّثر يف اإلدراك اخللقي؟" ،و منرش عام 2018م
(.)Felgendreher, 2018, pp.479–491
 .2يف عام 1999م ،كتب جيمز أبوت  James W. Abbottرئيس جامعة داكوتا اجلنوبية،
ودونالد س .داهلني  Donald C. Dahlinنائب رئيس اجلامعة نفسها ،مقاالً عنوانه" :بناء الشخصية
يف مرحلة البكالوريوس" ،وقد أكَّدا فيه َّ
أن بناء الشخصية ميم ِّثل عملية تعلم لعادات ومعتقدات
للمواطن الصالح ،متسهم فيها اجلامعة مع البيت واملجتمع ( Abbott and
وسلوكات رضورية م

.)Dahlin, 1999, pp.204-207
 .3يف بحث محل عنوان" :التعليم العايل وتنمية األسس األخالقية" ،و منرش عام 2019م ،أكَّد
كاتباه مايلوس بروكيك وأندرو مايلز َّ Andrew Miles, Milos Brocic
أن تأثري دراسة القيم
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ولكن اجلمهور يف
واألخالق يف طلبة املرحلة اجلامعية ليس باألمهية التي يتو َّقعها الكثريون،
َّ
الواليات املتحدة األمريكية يتط َّلع ْ
أن تؤد ،اجلامعات دور ًا قيادي ًا يف التنمية األخالقية ،ال س َّيام يف
هذا الزمان الذ ،اضطربت فيه القيم ،بحسب قوهلام (.)Miles and Brocic, 2019, pp.1-21
 .4يف أسرتاليا تر َّدد السؤال نفسه؛ فقد وصفت الباحثة مار ،بريستون  Mary Burstonهذا
املوضوع يف مقال هلا بأ َّنه "أمر مم َّ
عقد" ،واضع ًة سؤاالً ممستفزا ًا يف عنوانه" :هل مت َعد مؤسسات التعليم
العايل ممن َّ
ظامت خري اية؟ وهل "اخلري اية" صفة مُمكنة يف عرص متسيطر فيه عقلية "السوق"؟"( Burston,
.)2020, pp.115-132
 .5وجود بحوث استعرض فيها الدارسون االجتاهات املستجدة واملستقبلية يف التعليم العايل،
ً
إضافة إىل التطورات التي طرأت عىل املفهوم تارخيي ًا ،ومثال ذلك ما أكَّده روبرت سرتنبريج
 Robert Sternbergيف فصل محل عنوان" :مستقبل جديد للجامعات" ،يف كتابه املوسوم بـ"ما
ميمكن للجامعات ْ
أن تكون :نموذج جديد إلعداد الطلبة للموا َطنة املهتمة النشيطة والقيادة
وخص باالهتامم اجلامعات التي جتعل املواطنة
األخالقية"؛ إذ قال فيه إ َّن لكل جامعة رسالتها،
َّ
والقيادة األخالقية ACCEL 1رسالة هلا

(2016

 .)Sternberg,وكذلك كتاب أندريه ل .توربني

 Andrea L. Turpinالذ ،عنوانه" :رؤية أخالقية جديدة :النوع االجتامعي ،الدين ،واألغراض
تغرية للتعليم العايل األمريكي1917-1837 ،م" (.)Turpin, 2016
الـم ِّ
م
 .6من الالفت لالنتباه بحث ستيفن مجبل  Steven Gimbelالذ ،محل عنوان" :التعليم العايل:
تعرض له آينشتاين -حني كان
كام يريد احلظ األخالقي "،وذكر فيه تفاصيل املأزق األخالقي الذَّ ،
أستاذ ًا جامعي ًا -يف أثناء احلرب العاملية الثانية (.)Gimbel, 2014, pp.4-7
 .7تركيز بعض البحوث عىل بيان العالقة بني بعض املفاهيم والفلسفات احلديثة (مثل :العدالة
االجتامعية ،والليربالية اجلديدة) ،وتشكيل القيم يف التعليم العايل ،مثل البحث الذ ،أعدَّ ه جون س.
كالسن  ،Klaasen John S.ومحل عنوان" :أصول التدريس العادل اجتامعي ًا والعدالة االجتامعية:
Active Concerned Citizenship and Ethical Leadership.

1
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التداخل بني تعليم األخالقيات يف مرحلة التعليم العايل والعدالة االجتامعية" ( Klaasen, 2020,

 .)pp.1-7وكذلك بحث فيونا جيمز " :Fiona Jamesمراجعة األخالقيات واحلوكمة الليربالية
اجلديدة وتفعيل املواضيع األخالقية"

(2021, pp.548-558

خصصته
 )James,الذ ،منرش يف عدد َّ

جم َّلة "فلسفة الرتبية ونظرياهتا" ملناقشة املوضوع اآليت" :هل اجلامعة أكاديمية أخالقية؟".
 .8مناقشة بعض البحوث مسألة تأصيل بعض القيم ،مثل :التعاطف ،واحلرية األكاديمية .ومن
ذلك بحث كتبه بيرت وود  ،Peter Woodومحل عنوان" :عامرة احلرية الفكرية"؛ إذ قال فيه إ َّن من
حقنا توقع اهتامم التعليم العايل بأربعة أمور ،هي :املهنة ،والثقافة ،واحلقيقة ،وبناء الشخصية ،و َّ
ِّ
إن
"من الطبيعي ْ
لكن أمريكا فسيحة،
أن نتحاور بحامس حول األمهية النسبية هلذه األهداف األربعةَّ ،
وفيها مم َّت َسع للجميع :ل كليات اهلندسة ،وكليات الفنون ،واجلامعات البحثية والدينية" ( Wood,

.)2016
 .9اهتامم بعض الباحثني بدراسة التغيري الذ ،محيدثه التعليم اجلامعي يف القيم والتفكري
األخالقي لدى الطلبة عىل املستوى الفرد .،ففي دراسة لليسا مري ،،وسويل جوجاريف ،وكيجا
بيسو  ،Liisa Myyry, Soile Juujärvi, and Kaija Pessoمط ِّبقت عىل ( )132طالب ًا يف إحدى
جامعات العلوم التطبيقية ،ومحلت عنوان" :التغيري يف القيم واملنطق األخالقي أثناء التعليم
اجلامعي"؛ اس متطلعت آراء الطلبة لدى بدء دراستهم اجلامعية ،مث َّم عند خترجهم ،وقد الحظ الباحثون
حتوالً يف القيم لدى الطلبة؛ إذ تصدَّ رت قيم األمن واملبادئ اإلنسانية العاملية اهتامم الطلبة ،وصارت
أولوية هلم ،يف حني تراجعت لدهيم قيم التحصيل واإلنجاز ،وذلك عىل مدار السنوات الثالث التي
عاشها الطلبة يف اجلامعة (.)Myyry, 2013, pp.269-284

ثاني ًا :الدعوة إىل دمج املعايري والقيم األخالقية يف الربامج اجلامعية وتدريسها
 .1نفى بعض الباحثني صحة املعتقد السائد من َّ
أن "الرتبية" األخالقية والسلوكية هي من
اختصاص التعليم املدريس؛ إذ رأوا َّ
أن الوقت مل يفت بعدم عىل البناء القيمي للفرد يف املرحلة
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اجلامعية .ومن أبرز هؤالء دريك بوك  Derek Bokالذ ،كان رئيس ًا جلامعة هارفارد ملا يربو عىل
ضمنها خالصة جتربته الطويلة والغنية يف التعليم العايل،
عرشين سنة ،ونرش عدَّ ة كتب ومقاالت َّ
وأمهها -بالنسبة إىل هذه الدراسة -كتابه الذ ،صدر عام 2020م ،ومحل عنوان" :اآلمال الكبرية :هل
تستطيع اجلامعة ْ
أن متع ِّلم الطلبة ما يلزمهم معرفته يف القرن الواحد والعرشين؟" ،وحتدَّ ث فيه عن
إصالح املناهج اجلامعية.
وجهة إىل اجلامعات ،التي مفادها
ومن أبرز املسائل التي أثارها ممؤ ِّلف الكتاب
م
الـم َّ
االنتقادات م
َّ
يتخرجون فيها من دون دراسة أ َّية مادة عن تاريخ بلدهم أمريكا ،أو عن األدب
أن الطلبة
َّ
اإلنجليز ،،أو عن احلضارة اليونانية واحلضارة الرومانية القديمتني .وتتم َّثل أمهية هذه املوضوعات
من وجهة نظره -يف َّأهنا مت َعد مصدر ًا لكثري من القيم األساسية يف احلضارة الغربية .وقد رأىالـمؤ ِّلف َّ
عني؛ ذلك "أ َّننا
أن املشكلة تتم َّثل يف اعتقاد اجلامعات بعدم إلزام طلبتها قراءة كتاب مم َّ
م
أصبحنا يف مرحلة تبدو فيها املعرفة بمجملها ذات أمهية نسبية ".وطالت هذه االنتقادات حالة
ً
مدفوعة بمتط َّلبات السوق؛ ما أفقد كثري ًا
الـمتع ِّلقة برسالة اجلامعات؛ فهي جتاهد للنجاح
االلتباس م
منها وعيها بالرسالة التي مأنشئت من أجلها .وقد ذكر بوك َّ
أن االحتاد األمريكي للكليات واجلامعات
أعدَّ قائمة لنتاجات التعلم الرضورية بوصفها أساس ًا إلصالح التعليم العايل .وهذه النتاجات هي:
َ
والعامل الطبيعي عن طريق دراسة العلوم ،والرياضيات ،والعلوم
أ .املعرفة بالثقافة اإلنسانية
االجتامعية ،واإلنسانيات ،والتاريخ ،واللغات ،والفنون.
ب .اكتساب القدرات الفكرية والعملية ،بام يف ذلك القدرة عىل البحث ،والتحليل ،والتفكري
اإلبداعي ،والتفكري الناقد ،ومهارات التواصل الشفوية والكتابية ،والتعامل مع الكميات
واملعلومات ،والعمل ضمن الفريق ،والقدرة عىل ِّ
وتتدرج يف
حل املشكالت التي ميواجهها الطالب،
َّ
الصعوبة مع تقدمه يف الدراسة.
ا
التحل باملسؤولية الذاتية واالجتامعية ،بام يف ذلك معرفة املواطنة ،واملشاركة يف أنشطة
ت.
مدنية (حملية ،وعاملية) ،والوعي بتداخل الثقافات ،والتفكري والعمل األخالقيان ،والتأسيس للتعلم
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تنوعة من األفراد،
مدى احلياة واكتساب املهارات الالزمة لذلك ،وتعود العمل مع جمموعات مم ِّ
ومواجهة حتدِّ يات َ
عامل الواقع.
الـمتكامل الذ ،يساعد الطالب عىل الرتكيب ،وإعداد الدراسات
ث .التعلم التطبيقي و م
كتسبة عىل وقائع جديدة،
الـم ِّ
الـم َ
تخصصة والعامة ،وتطبيق املعرفة واملهارات واملسؤوليات م
م
ومشكالت مم َّ
عقدة (.)Bok, 2020
القيم عنرص ًا ممه ًام من عنارص اجلودة يف التعليم العايل .فإذا كان إجباري ًا
 .2عَ د بعض الباحثني
َ
االلتزام بالقانونَّ ،
فإن االلتزام باملعايري األخالقية أمر اختيار .،وهذا ما أكَّدته الباحثتان نورما
جونن وريتشل بلتشامن  Norma M. Goonen, and Rachel S. Blechman,يف كتاهبام "إدارة
التعليم العايل" .بيد َّ
ان جتاهل املعايري األخالقية يفِض إىل عواقب وخيمة تطال أيض ًا املؤسسة املنوط
هبا نرش املعرفة ،ومنح الطلبة شهادات متثبت كفاءهتم ،وحتظى بتقدير املجتمع الذ ،يرى فيها أداة
فاعلة قادرة عىل إعداد األجيال القادمة ،وتسليحها باملعرفة ،والقيم ،واملبادئ ،ومسؤولية املواطنة.
أ اية مؤسسة ال مختلص لقيمها األساسية لن متفلح يف حتقيق هذه املهمة ،ولن حتظى بثقة املجتمعَّ " .
إن
تعليم املعايري األخالقية يتط َّلب أكثر من مجم َّرد مرور عىل نظريات األخالق .يتط َّلب قبل كل يشء
ً
مكتوبة ،أو متعارف ًا عليها" ( Goonen and
نمذجة السلوك َوفق جمموعة من القيم؛ سواء أكانت
.)Blechman, 1999 ,p4
 .3تأليف الفيلسوف هار ،برجيهاوس ،واخلبري يف شؤون التعليم العايل مايكل ماكفرسون
 Harry Brighouse, Machel S McPhersonكتاب ًا محل عنوان" :أهداف التعليم العايل :قضايا
القيم والعدالة" ،وطرحا فيه "أسئلة كربى" :ما األهداف الصحيحة للجامعات؟ ما املهمة املنوطة
ربرات تدريس اإلنسانيات؟ كيف ميمكن
بدراسات اآلداب والفنون لتحقيق هذه األهداف؟ ما مم ِّ
فهم التفكري الناقد؟ كيف ميمكن تعليمه لطلبتنا؟ والسؤال األهم هو :كيف ميمكن للجامعة ْ
أن تكون
أ ،،ما اإلجراءات التي ميمكن (أو ينبغي) للجامعة ْ
أن َتتَّخذها؟ ( Brighouse
نموذج ًا للعدالة؟ ْ
.)and McPherson, 2015
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 .4تأكيد فئة من الباحثني َّ
أن تنمية األخالقيات يف املجتمع هي مسؤولية اجلامعات يف املقام
وأهنا جيب ْ
أن تصدر عن نظرية تكاملية لبناء الشخصية ،هتتم بتنمية القلب والوجدان،
األولَّ ،
واالنتامء املجتمعي ،واملواطنة الصاحلة .ففي الكتاب الذ ،نرشه ثالثة من األساتذة اجلامعيني :ديفيد
شوم ،وكريستني مود ،،وإدوارد ب .سنت جون

David Schoem, Christine Modey,

 Edward P St. Johnعام 2017م ،ومحل عنوان" :التعليم الكامل للطالب :قلب ًا وعق ً
ال وروح ًا"،
نجد نامذج عملية لألساتذة الذين هيتمون بطلبتهم ،وحيرتمون شخصياهتم االجتامعية وجتربتهم
وسعون نطاق التعليم العايل والتجربة الصفية،
احلياتية ،ويسعون إىل إجياد بيئة من االنفتاح والثقة ،و مي ِّ
تحصلة لديه من م
قبل؛
الـم ِّ
لتحديد املسافة بني موضوع الدراسة وقيم الطالب األساسية واملعرفة م
ً
وغاية حلياته (.)Schoem, 2017
معنى
لكي تظل يف وعيه ،حتاى جيد
ً
ويرى آخرون َّ
أن القيم مُت ِّثل عنرص احلكمة يف العملية التعليمية اجلامعية كلها ،ومن هؤالء
كالني هاكني بدنر  Kalynne Hackney Pudnerالتي نرشت بحث ًا هلا يف جم َّلة "تعليم الفلسفة"،
ومحل عنوان " :خذهم إىل السيدة حكمة :إدخال مساقات األخالقيات التطبيقية يف السياق الفلسفي
وسع" (.)Pudner, 2008, pp.255-266
الـم َّ
م
 .5ربط بعض الباحثني اجلانب القيمي األخالقي يف التعليم العايل بمستقبل الطلبة املهني ،وال
س ايام أولئك القادمون إىل َ
عامل املال واألعامل واهلندسة حتديد ًا .وهذا ما أشار إليه عنوان الدراسة التي
أعدَّ ها األكاديميون األمريكيون باميال فلدر ،وكمربيل أ .كالين ،وديبورا هارمننج ،وتامي مور
 ،Pamela Felder, Kimberly A. Kline, Debra Harmening, Tami Mooreو منرشت عام
2019م ،ومحلت عنوان " :التنمية املهنية والتفكري األخالقي يف برامج الدراسات العليا يف التعليم
العايل" (.)Felder 2019,pp.383-401
 .6وجود مقال مي ِّ
لخص الرؤى وتوصيات املؤُتر الدويل للمركز األورويب للتعليم العايل
والعلوم التابع لليونسكو ( مأغلق املركز عام 2011م) .وفيه وردت دعوة إىل مزيد من االهتامم بتفعيل
قيم احلرية األكاديمية ،واإلبداع ،واإلحساس باملسؤولية يف التعليم اجلامعي؛ لتكون أشبه بدليل
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وجه ( GPSنظام حتديد االجتاهات) للطلبة ،وال س ايام يف جمال العلوم الطبيعية ( Sadlak,
سلوكي مم ِّ

.)2004, pp.433-438
ويف بحث عن القيم يف برامج األعامل واإلدارة العامة يف اجلامعات ،محل عنوان" :أخالقيات
توصل الباحثون
األعامل التجارية بوصفها جزء ًا من الربامج الدراسية يف اجلامعات التطبيقية"َّ ،
دانييال هرهيوفا ،وجان ميكو ،وبافل زياران Daniela Hrehová, Ján Mičko, , and Pavel

 Žiaran,من أوروبا الرشقية ،إىل َّ
أن القائمني عىل هذه الربامج ال ميؤ ِّيدون مسألة الرتكيز عىل
موضوعات األخالقيات فيها .بيد َّ
أن الباحثني أنفسهم أكَّدوا رضورة إدراج هذه املوضوعات يف
َّ
استهل هؤالء
الربامج ،ضمن مواد منفصلة ،أو بشكل تكامل من خالل مواد التخصص .وقد
سموه الفضائح واملامرسات غري األخالقية التي هزَّ ت َ
عامل
الباحثون موضوعهم باإلشارة إىل ما َّ
األعامل واملال يف وقتنا احلارض؛ ما تط َّلب ِّاختاذ ما أمكن ِّ
اختاذه لتجنب تكرارها ( Hrehová, 2018,
.)pp. 55-62
الـم ف ِّك رين إىل إعادة النظر يف طبيعة التعليم اجلامعي
ويبدو أ َّن تلك الفضائح قد دفعت م
الذ ،يتل اق اه الطلبة ،ال سيَّ ام يف التخص صات التجارية واإلدارية ،يف ِّ
ظل افتقار هذا النوع من
احلس األخالقي .و قد تناول هذا املوض وع باحثان آخران ،مها :ليسا فلني ،وهوارد
التعليم إىل
ِّ
بيوكان Lisa Flynn, Howard Buchan؛ إذ نرشا بحثاً محل عنوان " :التغيري يف مستوى منطق
الطلبة األخالقي بعد إدراج مادة األخالقيات يف مناهج كلية األعامل" ،وأشارا فيه إىل أ َّن
تدريس هذه املواد واملوضوعات صار رضورياً بعد ضياع ثقة املستثمرين يف بداية األلفية
الثالثة ،وذيوع األخطاء الفاحشة يف الرشكات األمر ي كية الكربى .وقد أفضت هذه التجربة إىل
اهل دف املنشود؛ إذ أظهرت النتائج حتس ناً ملحوظاً يف التفكري األخالقي لدى الطلبة بعد
دراستهم مادة األخالق ،وإحرازهم درجات مم تقدِّ مة هبذا اخل صوص ( Flynn , 2016 ,

.) pp.116 -125
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ثالث ًا :دور األساتذة وإدارة اجلامعة يف تعزيز القيم لدى الطلبة
درس يف ِّ
وتطرقوا إىل اإلشكالية
بث قيم األخالق بني طلبته،
َّ
الـم ِّ
 .1درس باحثون مسؤولية م
درس
الـم ِّ
فمن م
األساسية التي َتربز للعيان عند طرح املوضوع ،وهي :إذا كناا سنمع ِّلم طلبتنا الفضيلةَ ،
ؤهل لذلك؟ .لقد بحث أستاذ الفلسفة ديفيد أ .هوكيام  David A. Hoekemaيف هذا املوضوع،
الـم َّ
م
وانتهى بحثه إىل َّ
درس القيم ،ممعارض ًا االعتقاد السائد بأ َّن هذه القيم
أن كل أستاذ  -م
بح ْكم عمله -مي ِّ
مُت ِّثل فقط جزء ًا طبيعي ًا تلقائي ًا من دراسة الفلسفة والدين والتاريخ ،و ممؤكِّد ًا -يف الوقت نفسهَّ -
أن
كل درس -أ اي ًا كان موضوعه -هو درس يف القيم (.)Hoekema, 2010
 .2تناولت الباحثة ماريان فيتزموريس - Marian Fitzmauriceيف دراسة هلا -احلدَّ الذ،
تسمح به اخلم َطط الدراسية لألساتذة يف التعبري عن فلسفتهم اخلاصة التي يستندون إليها يف تقديم
املادة العلمية -أ اي ًا كانت -لطلبتهم .وقد ت ََّبني هلا " َّ
دوناهتم-
أن هؤالء األساتذة أمجعوا -كام بدا من مم َّ
عىل َّ
أن قيم االحرتام ،واألمانة ،واملسؤولية ،واالهتامم ،والتعاطف؛ مجيعها جزء ال يتجزَّ أ من التعليم
اجليد" (.)Fitzmaurice, 2008, pp.341-352
 .3تناول بعض الباحثني املوضوع نفسه من وجهة نظر الطلبة ،ومن هؤالء تارا كوثر
 Tara L.Kutherالتي استطلعت آراء بعض الطلبة -يف دراسة هلا -بخصوص الدور األخالقي
درس ،وما يتو َّقعونه من سلوك له َي َّتسق وهذا الدور .وقد أمجعت ع ِّينة الطلبة عىل رضورة احرتام
للم ِّ
م
درس لطلبته ،و ا
توخي املوضوعية يف أثناء رشحه وتدريسه ،وال مب ْعد عن املحاباة يف ما خيص
الـم ِّ
م
عالمات طلبته ،وعدم تساهله مع حاالت ِّ
الغش والرسقة العلمية .وكذلك أظهرت نتائج الدراسة
توقع الطلبة ْ
درس بمهنية ،وحييط بموضوع ختصصه ،ويبد ،اهتامم ًا بأحوال الطلبة
أن
الـم ِّ
يترصف م
َّ
وشؤوهنم ).(Kuther, 2003, pp.153-160
 .4كتبت الدكتوره كاثلني كوينالن  ،Kathleen M. Quinlanمديرة مركز دراسات التعليم
العايل يف جامعة كنت باململكة املتحدة ،بحث ًا عام 2018م ،وقد محل عنوان" :العواطف والغايات

دراسة مسحية نقدية للكتابات األجنبية يف ربع القرن األخري حول حضور القيم يف التعليم اجلامعي

سمرية اخلوالدة 27

األخالقية يف التعليم العايل :نامذج حلاالت ممتخ َّيلة من جتارب األساتذة" .وفيه انطلقت من اعتقادها
َّ
أن دراسة اجلوانب األخالقية واالنفعالية ألساتذة اجلامعات ما تزال دون املستوى املطلوب بالرغم
من األمهية الكبرية هلذه اجلوانب يف عملية التعليم .ومن َث َّم ،فقد جاء بحثها يف صورة دراسة ميدانية،
تناولت فيها

66

حالة ،مُت ِّثل ٌّ
كل منها جتربة انفعالية لألساتذة اجلامعيني املشاركني؛ مب ْغ َي َة تعرف

خياراهتم يف مواجهة املعضالت األخالقية .وقد بدأت كوينالن دراستها بطرح سؤاهلا الرئيس :هل
الـمر ايب يف املدرسة؟ فتقمص دور األخري يتط َّلب من
الـمع ِّلم م
ميامثل دور األستاذ اجلامعي دور م
الـمتع ِّلق باألغراض األخالقية
األستاذ مشاركة أخالقية وانفعالية .ويف معرض إجابتها عن السؤال م
احلاكمة للتعليم العايل ،استشهدت كوينالن بنظرية األصول األخالقية moral foundations

عرف النظام األخالقي بأ َّنه جمموعة ممتداخلة من القيم ،والفضائل ،واألعراف،
 theoryالتي مت ِّ
تطورة التي تعمل مع ًا
الـم ِّ
والعادات ،واهل مو ايات ،واملؤسسات ،والتقنيات ،واآلليات السيكولوجية م
لكبح مشاعر األنانية الفردية ،وتيسري شؤون احلياة االجتامعية (.)Quinlan, 2018
 .5كتب األساتذة الباحثون مارياسول ب .فليز ،ومارياسول ب .كلكا ،،وفريد ،فارس
 Mariasol B.Veliz, Mariasol B. Culcay, Freddy J. Faresبحث ًا عنوانه" :التأثريات األساسية
للقيم واملعايري األخالقية يف عمليتي التعليم والتعلم يف اجلامعات" .وفيه أشاروا إىل َّ
أن القيم تتأ َّثر
بالظروف التارخيية واالجتامعية والثقافية السائدة يف املجتمع ،محم ِّللني دور القيم يف املحافظة عىل
سلوك يليق بكرامة اإلنسان داخل احلرم اجلامعي وخارجه ،و ممب ِّينني َّ
أن هدف البحث هو الربهنة
عىل حاجة املجتمع إىل تدريب أساتذة عىل ُتثل هذه القيم يف أعامهلم .وقد خ ملص هؤالء الباحثون إىل
َّ
الـمح ِّفز" ،وتعليم الطلبة القيم بالقدوة؛ نظر ًا
أن دور أساتذة اجلامعات هو املحافظة عىل السلوك " م
إىل ما يضطلع به التعليم العايل من مسؤولية فردية ومجاعية واجتامعية عظيمة جتاه إعداد اإلنسان
(.)Veliz, 2021, pp.127-136
 .6تناولت بحوث بعض موظفي اجلامعات -من غري أعضاء هيئة التدريس -دورهم يف
اإلرشاد القيمي ،ومن ذلك بحث مارغريت هيل ،وجيمز النكاسرت ،وديبورا ليدل ،ودافينا

 28الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

الزاروس ستيووارت Margaret A. Healy, James M. Lancaster, Debora L. Liddell,

.)Healy and others, 2012( Stewart Dafina Lazarus
 .7نرشت الباحثتان ليليانا ماتا ،وإيونا بوغيان  Liliana Mâță, Ioana Boghian,دراسة عن
املوضوع عنواهنا " :رؤية األساتذة يف التعليم العايل لألخالقيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات" .وقد
تناولت الدراسة مالحظات األساتذة عىل السلوكات غري األخالقية يف اجلامعات ،مثل :سوء
استخدام املصادر اإللكرتونية يف البحوث واالمتحانات (.)MÂȚĂ, 2019, pp.156-169

رتحة لتضمني القيم
الـمق َ
رابع ًا :اجلانب التطبيقي :النامذج والتجارب واألساليب م
واملعايري األخالقية يف التعليم العايل
رتحات لنامذج وأساليب ،مأريدَ منها إيصال املعايري والقيم
عرض عدد من البحوث ممق َ
األخالقية عن طريق الربامج اجلامعية واملؤسسة اجلامعية بكل أطيافها؛ سواء أكان ذلك يف صورة
ً
إضافة إىل دراسات حتليلية لبعض
مادة علمية ،أم يف صورة سلوكات تنتهجها مجيع األطراف املعنية،
التجارب والتطبيقات يف هذا املجال.
ويف ما يأيت عرض لبعض هذه البحوث:
 .1طرحت الباحثتان ليندا ريتز ،وجريالني م .جاكوبز Linda J. Reetz, Geralyn M.

 Jacobsالسؤال املحور ،اآليت :كيف ميمكن دمج القيم األخالقية دجم ًا ممن َّظ ًام منهجي ًا بدالً من
التطرق إليها عىل ٍ
نحو عريض عفو ،يف املواد الدراسية؟ ()Reetz, 1999, p208
 .2قدا م بعض الباحثني تصور ًا لنموذج ممتكامل جيمع بني املبادئ النظرية للتنمية األخالقية
والسياسات التنفيذية هلذه املبادئ يف مرحلة التحول من النظرية إىل الفعل .ومن األمثلة عىل ذلك ما نرشه
الباحث جيمز ر .نيومايسرت  James R. Neumeisterبعنوان" :نموذج التحول إىل العمل األخالقي:
إطار تصور ،لالرتقاء بسلوك الطلبة يف التعليم العايل" (.)Neumeister, 2017, pp.97-111
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 .3قدا مت بعض البحوث جتارب عملية ملعاجلة موضوع القيم؛ فقد نرش الباحث كفن د .هال
 Kevin D. Hallمقاالً محل عنوان" :امتالك الطلبة وتطويرهم للمعايري األخالقية املهنية" ،وروى
فيه جتربة طلبة اهلندسة يف جامعة أركنساس األمريكية؛ إذ درسوا وحدهم الترشيعات األخالقية
درس يف مرحلة
للعاملني يف جمال اهلندسة وجتميعها وتطويرها ،التي أصبحت مادة علمية مت َّ
البكالوريوس (.)Hall, 2004, pp.383-387
 .4عرض بعض الباحثني طرائق دمج القيم يف الدراسات التقنية اجلامعية ،مثل برامج اهلندسة
واألعامل .ومن ذلك بحث جلويس ألربتز ،وإدون كوسرت ،وروبرت بوشهايزنJoyce Aalberts ،

 ،Edwin Koster, Robert Boschhuizen,محل عنوان" :من التحامل إىل احلكم العقال  :دمج
مناقشة القيم (األخالقية) يف املساقات اجلامعية" ،و منرش يف جم َّلة "الرتبية األخالقية" ( Aalberts,

.)2012, pp.437–455
 .5كتب أندرو س .الو  Andrew S. Lauبحث ًا محل عنوان" :تعليم أخالقيات اهلندسة لطلبة
اجلامعة يف السنة األموىل" ،وأشار فيه إىل طرح جامعة بنسلفانيا األمريكية مادة لطلبة السنة األموىل يف
الـمتع ِّلقة بمهنة اهلندسة؛ مب ْغ َي َة تشكيل "اخليال األخالقي" يف
كلية اهلندسة،
تتضمن القيم األخالقية م
َّ
خمم يِّ لتهم ،إضاف ًة إىل اخليال التقني يف مساقات التصميم اهلنديس .و قد اشتملت هذه املادة عىل
الفلسفة "العواقبية"  ،consequentialismونظريات األخالق ،theories deontological
والفضيلة ،والرعاية ،واالهتامم باآلخرين (.)Lau, 2004, pp.359-368
 .6أعدا ت شرييل ت .فليشامن  Shirley T. Fleischmannبحث ًا يف جمال دراسة اهلندسة
اجلامعية ،محل عنوان" :األخالقيات اجلوهرية :تضمني األخالقيات يف مناهج اهلندسة" .وفيه
طالبت الباحثة بتدريس هذه املادة يف مجيع مراحل دراسة اهلندسة اجلامعية ،مشري ًة إىل مرشوع هلذا
الغرض متن ِّفذه اليوم جامعة والية جراند فايل احلكومية يف الواليات املتحدة األمريكية .ومن اجلدير
بالذكر َّ
الـم َّت َبع يف الكليات العسكرية من فرض ميثاق
أن هذه اجلامعة اعتمدت لطلبتها التقليد م
رشف ،وبروتوكول ممرتبط به (.)Fleischmann, 2004, pp.369-381
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خامس ًا :دور الدين يف تعزيز القيم واملعايري األخالقية لدى طلبة اجلامعة
ً
مسألة يعتقد بعض الباحثني َّأهنا تصب يف مص ْلب املوضوع،
تناولت بحوث من ع ِّينة الدراسة
ني حياته ،وال س ايام
وهي دور الدين واملعتقدات الروحية يف تعزيز قيم الفرد األخالقية خالل س ِّ
َّ
وألن البحوث منشورة يف الغرب ،ومكتوبة باإلنجليزية؛ فإ َّن معظمها تناول
املرحلة اجلامعية.
املوضوع من وجهة النظر املسيحية .ويف ما يأيت بيان لذلك:
 .1تناولت بحوث عديدة مسألة تأثري التعليم اجلامعي املسيحي يف حياة الطلبة واملجتمعات ،يف
مناطق جغرافية ممتعدِّ دة ،مثل :إفريقيا ،والصني ،والواليات املتحدة األمريكية .ومن األمثلة عىل
ذلك ،البحث املوسوم بـ" تأثري التعليم اجلامعي املسيحي يف حياة الطلبة واملجتمعات يف إفريقيا" من
إعداد ب .م .ثريون  ،P. M. Theronوكذلك كتاب "املسيحية واهل مو َّية األخالقية يف التعليم العايل"
الحظ َّ
أن
الـم َ
من تأليف ب .ل .جالنزر ،وت.س .ريم  .P. L. Glanzer and T. C. Reamو م
طرق دائ ًام إىل القيم واألخالق ،خالف ًا حلرصها عىل تناول الدين يف موضوعاهتا ،حتاى
البحوث مل تت َّ
َّ
إن ذلك شمل كل ما خيتص بالدين ،مثل االهتامم بآثار املجتمع االقتصادية يف مؤسسات التعليم
العايل املسيحية.
 .2أعدا ٌ
كل من ناتاليا منتشيك ،وتيموثي فارمر Natalia M. Mintchik, Timothy A.
 Farmerبحث ًا ميداني ًا عن تأثري درجة التدين يف أخالقيات الطلبة املهنية ،وشملت ع ِّينة الدراسة طلبة
قسم املحاسبة يف إحدى اجلامعات األمريكية ،وقد محل البحث عنوان" :ارتباط املعتقدات املعرفية
والتفكري األخالقي :أدلة من املحاسبة" .وانتهت هذه الدراسة امليدانية إىل التوصية برضورة تدريس
أن معتقدات الطلبة كانت منفصلة انفصاالً
مادة خاصة باألخالقيات ضمن ختصص املحاسبة؛ ذلك َّ
كام ً
ال عن دراستهم ،ومل يوجد تأثري ميذ َكر ملعتقداهتم الفلسفية واألخالقية والدينية يف ما خيص
إدراكهم للمعرفة التي َّ
يتلقوهنا ،والواجبات التي س متلقى عىل عاتقهم بعد التوظيف والعمل
(.)Mintchik, 2009
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 .3نظر ًا إىل اإلخفاق يف تدريس "أخالقيات مشاريع األعامل" يف صورة مادة علمية جافة؛ فقد
كتبت الباحثة اإلسبانية نوريا توليدانو  Nuria Toledanoبحث ًا عنوانه" :بدائل لتدريس أخالقيات
مشاريع األعامل يف التعليم العايل :أفكار وطروحات حول استخدام املدخل الديني لألخالقيات".
الـمتفاقمة
وفيه اقرتحت تعزيز تدريس مادة األخالق عن طريق ربطها بالدين ،وأشارت إىل املشكلة م
لة يف تنامي السلوك غري السو ،،واملامرسات غري األخالقية ،ممب ِّي ًنة َّ
عامل األعامل والتجارة ،مُم َّث ً
يف َ
أن
األنظار َت َّتجه صوب اجلامعات؛ عىل أمل ْ
يتوصل األساتذة إىل حلول هلذه املشكلة .أ اما البديل -
أن
َّ
بحسب الباحثة -فهو استخدام القصص الديني خاصة؛ إذ يمتاز بأسلوبه الشائق الذ ،ميسهم يف
حس أخالقي أكثر عمق ًا يف نفوس الدارسني (من الطلبة اجلامعيني) ( Toledano, 2021,
تطوير ٍّ

.)pp.619-635
 .4من البحوث املثرية لالنتباه ،البحث الذ ،نرشه ماثيو دوبرون  Matthew Duperonعام
ستلهمة من الكونفوشية للبناء األخالقي يف نظام
2018م ،ومحل عنوان" :تع َّلم لنفسك :طريقة مم َ
التعليم" .وفيه رأى َّ
أن العالقة منقطعة بني النظرية األخالقية واملامرسة العملية يف مواد األخالق
درس يف اجلامعات األمريكية غري الدينية؛ ذلك َّ
أن الرتكيز يف هذه املواد ينصب إمجاالً عىل
التي مت َّ
التفكري األخالقي .أ اما املامرسة العملية التي تصوغ اجتاهات الطلبة فميداهنا احلياة اجلامعية التي
يتأ َّثرون فيها بزمالئهم .ويعتقد الباحث َّ
درس ُمنوع من
الـم ِّ
أن هذا األمر ممتو َّقع وحتمي؛ أل َّن م
فرض وجهة نظر محمدَّ دة عىل الطلبةَّ ،
أ،
وأن ما يستطيع فعله فقط هو طرح النظريات من دون فرض ٍّ
ستمدا ًا من الرتاث
منها عىل الطلبة؛ التزام ًا بمبدأ التعددية .وقد عرض الباحث أنموذج ًا مساند ًا مم َ
الصيني ،عامده اختيار الطلبة وإرادهتم (.)Duperon, 2018
الـمه َّمة يف جمال العالقة بني الدين والسلوك األخالقي ،كتاب األكاديميني
 .5من الدراسات م
األمريكيني بر .،ل .جالنزر ،وت .س .ريم  .P. L. Glanzer, T. C. Ream,والكتاب يعرض
حتلي ً
ال لـام جاء يف العنوان الذ ،اختاره هذان اخلبريان" :املسيحية واهل مو َّية األخالقية يف التعليم
الـمتد ِّينة يف الوصول إىل تعليم أخالقي
العايل" ،وخ ملصا فيه إىل فشل اجلامعات والكليات املسيحية م
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الـمؤ ِّلفان خطوات عملية تساعد َم ْن يسعون إىل استعادة بوصلة القيم
ممثمر وناجع .وقد اقرتح م
واهل مو َّية األخالقية يف تلك املؤسسات حتديد ًا (.)Glanzer, 2009
 .6يف دراسة أعدَّ ها بر .،ل .جالنزر  Glanzerمع جمموعة من األساتذة ،ومحلت عنوان:
"تدريس األخالق يف التعليم العايل املسيحي" ،أشار الباحث إىل ما شهده عقد السبعينيات من القرن
املايض من اهتامم ممتزايد بمسألة اختفاء مفهوم "األخالق" من مناهج التعليم العايل ،وما تبع ذلك
من دراسات جا َّدة للنظر يف هذه الظاهرة .وقد طلب جالنزر وزمالؤه إىل القائمني عىل مؤسسات التعليم
العايل إعادة تدريس مادة األخالق وإدخاهلا يف املناهج والربامج ( ،)Glanzer, 2004, pp.184-200مث َّم
الـمؤ ِّلفون إىل دراسات قريبة العهد أظهرت إ اما االستجابة الرسيعة هلذه الدعوة من ق َبل
أشار م
ال يف هتميش موضوع األخالق من م
اجلامعات املسيحية ،وإ اما عدم مشاركة هذه اجلامعات أص ً
قبل،
كام فعلت معظم مؤسسات التعليم العايل (يف الواليات املتحدة األمريكية خاصة).
 .7يف بحث نرشه كامل فانتاز ،،وعالء الدين عبد الرحيم األعظمي Kamel Fantazy,

 Alaa-Aldin Abdul Rahim Al Athmayعام 2014م ،ومحل عنوان" :األخالق والدين يف التعليم
العايل :أدلة من جامعات اإلمارات العربية املتحدة" ،حاول الباحثان استكشاف مدى تأثري القيم
الدينية اإلسالمية يف سلوك الطلبة وأخالقياهتم يف جامعات اإلمارات العربية املتحدة ( Fantazy,

.)2014, pp.180-196

الـمتع ِّلقة بإدخال القيم واملعايري األخالقية يف التعليم
سادس ًا :املشكالت والـ مم ِّ
عوقات م
العايل
عوقات التي تعرتض فكرة
الـم ِّ
اقرتحت بعض البحوث والدراسات حلوالً للمشكالت و م
إدخال املعايري والقيم األخالقية يف املناهج اجلامعية وتوطينها يف مؤسسات التعليم العايل ،فض ً
ال عن
الـمؤ ِّثرات واالجتاهات الطاردة للقيم ،وبيان أوجه الفساد الذ ،استرشى يف التعليم
تناول م
اجلامعي ،ونجم عن اخللل يف املعايري والقيم األخالقية.
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ويف ما يأيت عرض لبعض هذه البحوث والدراسات:
 .1دراسة الباحثتني ديبورا ليدل ،وديان كوبر  Debora L. Liddell, Diane L. Cooperالتي
عنواهنا" :التنمية األخالقية يف التعليم العايل" .وفيها أكَّدت الباحثتان َّ
أن االهتامم بالتنمية الشاملة
للطالب ،بام يف ذلك اجلانب القيمي واجلانب الديني (يف جامعات الواليات املتحدة األمريكية) كان
فاع ً
ال ،إىل أن اختلف التوجه يف الستينيات والسبعينيات من القرن املايض ،حني بدأ هتميش هذه
اجلوانب يف التعليم العايل ،إثر القضايا التي مرفعت يف املحاكم عىل بعض اجلامعات ،وانتهت بمنح
مرة مأخرى يف أواخر القرن املايض؛ إذ
طلبة اجلامعات مزيد ًا من احلقوق واحلريات .مث َّم اختلف األمر َّ
شهد حتوالً جذري ًا يف هذا املنحنى ،وهو ما أكَّده كولبي عام 2002م حني الحظ اهتامم ًا متزايد ًا بقدرة
التعليم العايل عىل اإلسهام يف بناء جمتمع قو ،،ونظام ديمقراطي أكثر فاعلية ،و ممواطن أكثر انتامء
()Liddell, 2012, p.139
 . 2الدراسة التي عنواهنا" :عامرة احلرية الفكرية" ل رئيس اجلمعية الوطنية لألساتذة يف
الواليات املتحدة األمريكية بيرت وود  ،Peter Woodالذ ،الحظ وجود مشكلة ما يف فهم
الطلبة واألساتذة موضوع احلريات؛ فكتب هذه الدراسة عام 2016م ،مم بيِّ ن ًا فيها الفرق الكبري
بني احلرية األكاديمية واحلرية الفكرية؛ فاألم وىل تعتمد عىل األنظمة احلاكمة يف اجلامعات ،وقد
در س ،وما يامرسه منها ال
للم ِّ
ختتلف من جامعة إىل مأ خرى ،وهي ليست بالرضورة حق ًا رشعي ًا م
يكون اإال بمقتىض العقد الذ ،بينه وبني اجلامعة التي يعمل فيها .وتتمثَّل احلرية األكاديمية -
ا
والتحل بشخصية صاحلة،
التحر  ،عن احلقيقة،
در س
ا
الـم ِّ
بحسب وود -عموم ًا يف التزام م
الـمن َّظامت
وااللتزام باإلنجاز العلمي .أ اما احلرية الفكرية  -كام وردت يف أدبيات اهليئات و م
املعنية بشؤون التعليم العايل يف بلده -ف هي أوسع كثري ًا ،و مت َعد أحد األعمدة األساسية التي قام
عليها التعليم العايل ،وهي تضم احلريات اآلتية :حرية السؤال ،وحتدا  ،الفرضيات واملذاهب،
والنقد ،والتأم ل ،وإعادة النظر يف الرباهني القديمة ،والبحث عن براهني جديدة ،والتعبري عن
املكتشفات ،والتحاور مع أصحاب العلم ،والقراءة واملراجعة لفكر السابقني زمني ًا  ،وتدريس ما
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اكتسبه املرء من معارف بجدِّ ه واجتهاده ،حتاى َّإهن ا تشمل احل رية يف الصمت واالمتناع عن
الكالم (.)Wood, 2016, pp.20-26
 .3بحث إيوان إنجلبي  Ewan Inglebyالذ ،محل عنوان " :البيت الذ ،بناه جاك:
الليربالية اجلديدة والتعليم يف اجلامعات واالعرتاضات األخالقية " ،و من رش عام  2015م .وفيه
عرض الباحث للمشكالت الكربى التي ي عانيها ا لتعليم العايل ،و ما تزال آثارها بادية حتاى
كأهن ا مؤسسات
اآلن ،وتتمثَّ ل يف سيطرة فلسفة الليربالية اجلديدة عىل مؤسسات إنتاج املعرفة َّ
جتارية بحتة .وقد أشار إنجلبي إىل تراكم األخطاء املبنية أصالً عىل نظرية غري صحيحة،
عر ض يف السوق ،وهو ما حيدث يف إنجلرتا التي مت طبِّ ق
مم ؤ ِّك د ًا حتو ل التعليم العايل إىل سلعة مت َ
سياسات الليربالية اجلديدة؛ ما أ َّث ر سلب ًا يف عمليتي التعل م والتعليم يف اجلامعات .وهذا ينطبق
أيض ًا عىل دول مأ خرى انتهجت مسار الليربالية اجلديدة ،مثل :الواليات املتحدة األمريكية،
حتو لت فيهام القيم إىل ما مخي ال فها  ،فأصبح املهم هو " رضا الطلبة "  ،والقيمة املادية
وأسرتاليا؛ إذ َّ
املالية ،والتعل م بالنقد واالحتجاج .) Ingleby, 2015 , pp.518–529( critical pedagogy
ومثل ذلك كتاب " معرفة للبيع :سيطرة الليربالية اجلديدة عىل التعليم العايل " الذ ،صدر
عام 2017م ،وأ َّل فه ل ورنس بوش  ،Lawrence Buschحمم ِّذ ر ًا من خطورة الوضع بعد التحو ل
نص با ًا يف الدرجة األ موىل عىل عملية "نرش"
امل لحوظ يف سلوكات األساتذة ؛ إذ أصبح اهتاممهم مم َ
البحوث ،ال عىل التعليم واملسؤولية جتاه املجتمع ،عل ًام بأ َّن املجتمع اإلنسا -عىل اختالف
كو ن اته وفئاته  -ي عا
أطيافه و مم ِّ

أزمات ع دَّ ة ،أبرزها :مش ح املياه ،وارتفاع أسعار الغذاء

والطاقة ،وتغري املناخ .وتأسيس ًا عىل ذلك ،فإ َّن اجلامعات مم طا َل بة ب الرتكيز عىل البحث عن
حلول هلذه األزمات ،وتوظيف التعليم والبحث يف ذلك .و من األسئلة التي قد تتوارد إىل
أ ،اجل هات نرغب يف احلصول عىل املعرفة ؟ ما املجاالت التي
الذهن يف هذه اللحظة :من ِّ
مت و َّظ ف فيها هذه املعرفة؟ من املفرت ض أ ْن ختدم معرفتنا وبحوثنا قضايا اإلنسانية ب صورة
أساسية ( .)Busch, 2017
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 .4دراسة" :تعليم باروميرت األخالق يف الطقس السيئ" ألستاذ الصحافة ماك ماكرال Mac

درس مساقات جامعية يف قوانني الصحافة وأخالقياهتا .وفيها روى جتربته
 McKerralالذ ،مي ِّ
الصادمة مع طلبته؛ إذ دافع ثلثهم تقريب ًا عن مبدأ جواز "الكذب من أجل احلصول عىل احلقيقة"
(.)McKerral, 2011, p12
 .5بحث" :حول املعضلة األخالقية يف اجلامعات املعارصة :ال لـام هو أقل إنسانية يف التعليم
األخالقي" الذ ،كتبه بري ،جالنزر  Glanzerوزمالؤه ،وانتقدوا فيه َم ْن مينكرون َّ
أن م ْن مسؤوليات
اجلامعة التأثري إجياب ًا يف الطلبة ،ليصبحوا أكثر إنسانية .فهذه الفئة ممقتنعة َّ
أن للجامعة مهمة حمدودة،
تقترص عىل جانب واحد من شخصية الطالب ،وهي تزويده بالعلوم .مث َّم تساءل كاتبو البحث :ماذا
بخصوص تعريف الطلبة بحقيقة اإلنسان ومعنى إنسانيته؟ واحلقيقة أنَّه "رغم تقدمنا يف املعرفة ،اإال
أ َّننا يف جامعات ما بعد احلداثة بعيدون جد ًا عن معنى اإلنسانية" (.)Glanzer, 2008, pp.113-123
 .6كتاب "شقوق يف الربج العاجي :الفوىض األخالقية يف التعليم العايل" الذ ،صدر عام
2019م عن مطبعة جامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة ،وهو من تأليف جيسون برينان ،وفيليب
الـمؤ ِّلفان انتقاد ًا شديد ًا السياسات
ماجنس  .Jason Brennan, Phillip Magnessوفيه انتقد م
الـم َّت َبعة اليوم يف اجلامعات؛ إذ ت ََّبني هلام وجود كثري من الثغرات واألكاذيب يف هذه السياسات؛ حتاى
م
َّإهنا ال ختلو من ِّ
الـمط َّبقة يف ميادين
الغش واخلداع ،قياس ًا إىل معايري اجلودة ،أو أخالقيات املهنة م
األعامل والصناعات عامة .وقد كشف الكتاب عن كيفية استخدام الدعاية يف التضليل والتعتيم عىل
املامرسات غري الصحيحة يف اجلامعات ،خالف ًا لـام هو مم َّت َبع يف صناعة السيارات أو الدواء مث ً
ال.
واحلقيقة أنَّه ال توجد دافعية إىل التغيري لدى أصحاب القرار طاملا استمروا يف الركون إىل الراحة،
وتس َّلموا الرواتب يف موعدها ،وحافظوا عىل املظاهر (.)Brennan, 2019
ِّ
للغش" الذ ،كتبه جيمز بلدجود ،ووليم
 .7بحث" :تعليم األخالقيات والتقبل الواضح
ترينل ،وبيرت مدراك ، James M. Bloodgood, William H. Turnley, and Peter E Mudrack
الغش يف االمتحانات ،وانتهوا إىل َّ
وتناولوا فيه العالقة بني دراسة مادة األخالق واملوقف من مبدأ ِّ
أن
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دراسة مادة واحدة عن األخالق ،حتاى لو كانت يف جمال األعامل ،متسهم يف إحداث تغيري إجيايب يف
موقف الطلبة من ِّ
لكن ،توجد عوامل مأخرى قد حتول دون هذا التأثري اإلجيايب ،مثل البنية
الغش .و ْ
النفسية األساسية للطالب

(2010, pp.23-37

 .)Bloodgood,ويف بحث آخر محل عنوان" :حقل

األلغام األخالقية :قضايا يف مسؤولية التعلم والبحث" ،أشار كاتباه بيرت فوجاكوفيتش ،وجوانا
بوالرد  Peter Vujakovic, Joanna Bullardإىل خطورة املسؤولية األخالقية يف التحصيل
والبحث العلمي ( .)Vujakovic, 2001, pp.275-283ومن َث َّم ،فقد تعدَّ دت البحوث التي عرضت
ملوضوع ِّ
الغش بوصفه وسيلة للحصول عىل العالمة ،وطرح بعضها طرائق ملواجهته ،تراوحت بني
العقاب والعالج؛ إذ مال كَتبتها إىل العالج "بالتعليم" والتنمية القيمية.

سابع ًا :القيم واملعايري األخالقية املطلوبة
يف ما يأيت أبرز القيم واملعايري األخالقية التي وردت يف بعض البحوث والدراسات:
 .1ما جاء يف مكت ِّيب بيرت وود "عامرة احلرية الفكرية" الصادر عام 2018م:
أ .التعددية الفكرية :ا
تتجىل أصالة احلرية الفكرية -عىل مستوى اجلامعات -يف حتفيز الطلبة إىل
إعادة النظر يف ممس َّلامهتم ،وطرح األفكار املتضادة املدعومة باحلم َجج والرباهني وصوالً إىل احلقيقة.
ب .املبادئ الضابطة للحرية األكاديمية :يعمل التسلسل اهلرمي يف عملية اكتساب املعرفة عىل
الـمق َّنن لفروع املعرفة.
ضبط حرية الطلبة األكاديمية ،و ميلزمهم بالنظام م
ت .النزاهة :ترتبط هذه القيمة بقدرة الطالب عىل اختاذ القرارات بحرية؛ ذلك أ َّن القدرة عىل
يتعني عىل الطالب أوالً ْ
أن يتم َّتع بدرجة
صنع القرار هي من أهداف التعليم العايل الرئيسة.
ْ
ولكنَّ ،
الـمؤ ِّثرات اخلارجية.
من االستقاللية الداخلية بعيد ًا عن م
قصد بذلك االلتزام باآلداب االجتامعية التي يكتسبها الطالب
ث .الكياسة وحدود األدب :مي َ
يف أثناء تفاعله مع البيئة االجتامعية؛ إذ توجد آداب للحوار ،و مأخرى لالحتجاج ،وغري ذلك ،وهي
حق األفراد يف احلرية الفكرية.
رضورية والزمة ،ال س َّيام عند اختالف اآلراء؛ حلامية ِّ
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ج .طلب احلقيقة :تبدو هذه القيمة أشبه بالدَّ َّفة والبوصلة للحرية الفكرية ،يف سياق التعليم
العايل عىل األقل .واليوم توجد ثالثة ممع ِّوقات متضعف من سعي الطالب إىل اكتشاف احلقيقة ،وهي:
القوة عىل حساب احلقيقة ،وفلسفة ما بعد احلداثة 2،واالجتاهات النفعية (الرباغامتية)
مواالة َّ
(.)Wood, 2016, pp.20-26
الـمه َّمة لكاثلني كوينالن  ،Kathleen M. Quinlanاملوسومة
 .2ما جاء يف الدراسة م
بـ"العواطف والغايات األخالقية يف التعليم العايل"؛ إذ حدَّ دت فيها مخسة معايري استقتها من نظرية
األسس األخالقية ،وقدَّ مت تعريف ًا خمترص ًا هلا ،وهذه املعايري هي:
أ ،جتنب إيذائهم.
أ .االهتامم باآلخرينْ :
أ ،معاملة اجلميع معاملة عادلة.
ب .اإلنصاف واملعاملة باملثلْ :
قصد بذلك محاية مؤسسات األمرسة واجلامعة والوطن ،وتبناي
ت .الروح اجلامعية والوالء :مي َ
أخالقيات الروح اجلامعية.
قصد بذلك التزام الواجب والطاعة ،واحلفاظ عىل
ث[ .إدراك مفهوم] السلطة واالحرتام :مي َ
التقاليد ،وال س ايام ما يتع َّلق باألدوار يف التسلسل اهلرمي.
قصد بذلك التمسك باألعراف الدينية ،ومعايري التأدب والع َّفة ،أو
ج .الطهارة والقداسة :مي َ
القوانني الطبيعية ،حتاى لو مل يؤ ِّد خرقها إىل إحلاق األذى باآلخرين ()Quinlan, 2018, p.3
ٍ
 .3ما جاء يف بح ٍ
حديث لفالور ،وأنتونيتي ،ومرينو  Valor, Antonetti, Merinoعن ترشيد
ث
السلوك االستهالكي عند طلبة اجلامعات ،عنوانه" :العالقة بني الكفاءات األخالقية واالستهالك
املستدام عند طلبة التعليم العايل"؛ إذ أظهرت نتائج البحث َّ
أن سبع ًا من القدرات والقيم األخالقية تتع َّلق
مبارش ًة برتشيد االستهالك لدى الطلبة .وهذه القدرات والقيم هي :ضبط النفس ،و محب التعلم،
والعطف ،وتذوق اجلامل ،والتواضع واالحتشام ،ومهارة القيادة ،وامتالك الرؤية (.)Valor, 2020
 2هنا يظهر أثر الفيلسوف نيتشه يف فكر ما بعد احلداثة؛ فهو القائل بمبدأ نسبية احلقيقةَّ ،
وأن لكل امرئ حقيقة تعتمد عـىل منظـوره
الشخيص.
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 .4ما جاء يف بحث كارلو ليجيت ،وجريت أولثيوس  Carlo Leget, Gert Olthuisالذ ،محل
عنوان" :الرمحة أساس لألخالقيات يف التعليم الطبي"؛ إذ رأى الباحثان َّ
أن العواطف -خالف ًا لـام
هو سائد بني طلبة كليات الطب من َّأهنا مسألة شخصية بحتة جيب تنحيتها بعيد ًا عن دراستهم
وتدريبهم الطبي -قد متش ِّكل أساس ًا متين ًا للتعليم األخالقي ،بالرتكيز عىل مفهوم "الرمحة" كام ح َّلله
الفيلسوف الفرنيس إمانويل هوسيت ( .)Leget, 2007أ اما الدراسة التي محلت عنوان" :الرتاجع يف
التفكري األخالقي يف دراسة الطب" ،ونرشها داركو هرن ،وماتكو ماروسيك ،وآنا
ماروسيك  ،Darko Hren, Matko Marusˇic, Ana Marusˇic,وهم باحثون يف إحدى اجلامعات
توصل هؤالء الباحثون إىل َّ
أن طلبة الع ِّينة
الكرواتية؛ فتناولت اجتاهات الطلبة يف كلية الطب .وقد َّ
أظهروا تراجع ًا يف ما خيص التفكري األخالقي ،بعد السنة الثالثة أو السنة الرابعة من دراستهم الطب،
وعزوا هذا الرتاجع -جزئي ًا -إىل طبيعة الربنامج الدرايس ،والنظام اإلدار ،يف الكلية ( Hren,

.)2011

نظرة نقدية:
انتهت الدراسة بعد النظر يف حمتوى الع ِّينة إىل النتائج اآلتية:
 .1أكثر َم ْن كتب يف هذا املجال هم ممؤ ِّيدو إدخال القيم واملعايري األخالقية يف التعليم اجلامعي،
الـمؤمنون برضورهتا؛ إذ طالبوا بتدريسها مبارش ًة يف صورة مساقات تعليمية ،أو دجمها ضمن مواد
و م
التخصص ،وتقديمها للطلبة يف إطار فلسفي أو ديني .ويف السياق نفسه ،توجد قيم ومعايري أخالقية
مت َعد أساسية يف بعض التخصصات (مثل :اهلندسة ،واألعامل والتجارة) ،ويؤد ،جتاهل القيم فيها
إىل حدوث مشكالت ال ُتس الطالب وحده ،وإنَّام تطال مؤسسات كربى و من مظم اقتصادية عىل
مستوى َ
العامل ،وتتس َّبب يف اهنيارها.
رجح َّ
شك يف َّ
 .2ال َّ
أن السبب
الـم َّ
أن وراء هذه الدعوات واملطالبات دواعي وأسباب ًا ،ومن م
الرئيس لذلك هو السياسات احلالية السائدة يف معظم اجلامعات الغربية املعارصة؛ من إغالق الباب
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يف وجه كل ما ميشت َبه أ َّنه تدخل يف اجتاهات الطالب وحريته الفكرية ،واالعرتاض عىل فرض
الحظ َّ
أن
الـم َ
أصحاب القرار (مثل :األساتذة ،وإدارة اجلامعة) مبد ًأ أو عقيد ًة عىل الطالب .ومن م
الداعني إىل تدريس األخالق يرون مغاالة يف املنع ،بحيث اختفى من وعي الطالب مفهوم "اخلطأ
والصواب" ،ومفهوم "اخلري والرش" ،وما هو مقبول يف املجتمع اإلنسا  ،وما هو غري مقبول من
ً
إضافة إىل فقدان احرتام رموز السلطة األكاديمية من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية.
سلوك الفرد،
الـمتعنِّت ،ممعلنني َّأهنم يريدون التغيري
ومن َث َّم ،فقد انطلق هؤالء من ر ِّد الفعل هلذا املوقف املانع م
و"إصالح" اخللل من وجهة نظرهم ،وهو اخللل الذ ،خ َّلف فراغ ًا نفسي ًا وروحي ًا كبري ًا يف حياة
الطلبة ،وانعكس سلب ًا عىل أدائهم يف أعامهلم ومهنهم بعد التخرج ،ثم أ َّثر سلب ًا يف خمتلف فئات
املجتمع ،مثلام حدث يف العقود القليلة املاضية بعد االهنيارات االقتصادية التي شهدها َ
العامل أمجع.
 .3الدعوة إىل تدريس القيم ودجمها يف الربامج اجلامعية -التي تشغل ح ِّيز ًا ال بأس به من
الدراسات باإلنجليزية -تنطلق من قناعة القائلني بأ َّن املرحلة اجلامعية ليست مم ِّ
تأخرة بالنسبة إىل بناء
الشخصية .وم ْن هؤالء َم ْن ال يرى أص ً
ال وجود حدٍّ زمني لقدرة اإلنسان عىل مراجعة الذات،
أن كل تطوير لربامج الدراسات اجلامعية جيب ْ
وإعادة بنائها .ومن َث َّم ،فهم يعتقدون َّ
أن ميم ِّثل فرصة
يتعني عىل القيادات األكاديمية ْ
أن توازن يف اهتاممها بني
إلدخال الرتبية األخالقية فيها ،وأ َّنه َّ
اجلوانب اإلدارية والرتبية األخالقية.
 .4اعتقاد بعض الباحثني بوجود َل ْبس بني القيم األخالقية واأليديولوجيا ،بحيث ميتَّهم
ٍ
ً
ومعتقدات ممع َّي ًنة يف أذهان
مذهبية
درسون القيم األخالقية َّأهنم يغرسون أفكار ًا
األساتذة الذين مي ِّ
فمام ال َّ
شك فيه
الـمنافحون عن دمج القيم عىل التمييز بني هذين اجلانبني؛ ا
الطلبة .ومن هنا ميرص م
ٍ
يتعني عىل اجلميع ليس فقط
وجود معان تشرتك فيها اإلنسانية مجعاء ،وهي القيم اإلنسانية التي َّ
االعرتاف هبا ،وإنَّام تعزيزها يف نفوس الطلبة يف مجيع املراحل والتخصصات ،مثل :االحرتام
املتبادل ،والنزاهة ،وطلب املعرفة ،واألمانة ،واحلرية الفكرية .أ اما مسألة األيديولوجيا واملذهبية،
ونرشها ،والرتويج هلا يف قاعات املحارضات ،فأمر إشكايل ال ميمكن اإلمجاع عليه ،يف حني تراه
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وح ْسن أدائها .وعىل ٍّ
كلَّ ،
فإن
مؤسسات التعليم العايل ذات الصبغة الدينية رشط ًا أساسي ًا لوجودها ،م
هذا النوع األخري من التعليم يف املؤسسات ذات الطابع الديني جيب أ اال تتعارض قيمه الدينية التي
تبثها مؤسساته يف أذهان الطلبة مع املجموعة األساسية من القيم اإلنسانية املذكورة آنف ًا .بيد َّ
أن
بعض املؤسسات من هذا النوع تعمد إىل احتكار احلقيقة ،وترسيخ فكرة التعصب ورفض اآلخر.
 .5إشارة بعض الباحثني إىل الفقر العاطفي يف بعض التخص صات ( مثل الطب ) التي
رت ض أ َّن الرمحة والتعاطف مها جزء أسايس ال يتجزَّ أ منها .والظاهر أ َّن اكتساب الصفة
مي ف َ
رب ماً  ،مر َّب ام حلامية
العلمية املوضوعية املهنية ارتبط بقمع املشاعر ،بل بالقضاء عليها قضا ًء مم َ
الطبيب ،وتسهيل مهمته .غري أ َّن املبالغة يف القمع محت ِّو ل الطبيب إىل إنسان آيل ،يفقد إنسانيته
يف تعامله مع مرضاه .وقد كثر يف اآلونة األخرية احلديث عن ُمارسات غري أخالقية لبعض
العاملني يف هذا املجال .ومن َث َّم  ،ف املطلوب ضبط االنفعاالت ،ال إلغاؤها ،وذلك ب تنميتها من
خالل الطرائ ق السليمة؛ فاالنفعاالت مم رتب طة ارتباط ًا وثيق ًا بالقيم األخالقية ،مثل :الصرب،
واإليثار ،واحرتام اخلصوصية ،والتعاطف ،والرمحة.
فر منه بني املنادين بالقيم واإلصالح ،والق وى الـ مم تن ِّف ذة التي
 .6الرصاع حتمي ال َم َّ
تتبناى عقلية السوق والليربالية اجلديدة التي هي ذروة التسل ط الرأساميل .وال َّ
شك يف أ َّن حتو ل
بعض اجلامعات إىل مؤسسات ربحية يملكها أصحاب املال أ َّث ر سلباً يف فلسفتها وأدائها،
أ ،مؤسسة جتارية  -نيل رض ا الطلبة (العمالء ) أو ال ً.
فأصبح اهتاممها -شأهنا يف ذلك شأن ِّ
وما دام أصحاب املال مي مس كون بزمام األمور ،ويتح َّك مون يف جمريات األحداث ،فإ َّن صوت
املطالبني باإلصالح سيظل مسموعاً عالي ًا إىل أ ْن يتم َّك ن اجلميع من االتِّفاق عىل صيغة مم عيَّ نة
تضمن اجلودة والربح مع ًا  ،فال يكون الربح عىل حساب اجلودة .أ ام ا جودة التعليم العايل فال
َّ
أهن ا تتح َّق ق عن طريق تنمية اإلنسان تنمي ًة شامل ًة مم تكام ل ًة  ،والنظر فيها  -كام دعا
شك يف َّ
بعض الباحثني -إىل عقل اإلنسان ،وقلبه ،وروحه ،وجسده ،وإىل وجوده فرداً وعضو ًا يف
اجل امعة.
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ً
مقارنة بام مكتب يف املوضوع باللغة العربية ،فإ َّن نسبة كبرية من الدراسات الغربية متركِّز عىل
.7
فلسفة القيم واملعايري األخالقية يف التعليم العايل وطبيعتها .ولو ألقينا نظرة عىل البحوث العربية يف
احلقبة الزمنية نفسها ،لوجدنا َّ
أن معظمها ُتحور حول دراسات ميدانية تطبيقية تروم تعرف
االجتاهات املختلفة لدى الطلبة ،ال س َّيام السياسية منها (بام نسبته  ،)٪28و َّ
أن قلي ً
ال منها تناول فلسفة
ؤصل هلا ،أو ا َّختذ موقف ًا فاع ً
ال يف إطارها.
القيم واملعايري األخالقية ،أو قدَّ م فكر ًا مي ِّ
 .8معظم الباحثني الغربيني يف هذا املجال هم من الفالسفة ،والقياديني األكاديميني ،وأساتذة
أن ٍّ
شك يف َّ
الـمتم ِّيزة .وال َّ
لكل من رؤساء اجلامعات
الـمف ِّكرين من ذو ،اخلربات م
اجلامعات ،و م
واهليئات احلاكمة للتعليم العايل فلسفته ورؤيته التي استحق هبام هذا املنصب؛ فقد رأينا دريك بوك
الذ ،عمل رئيس ًا جلامعة هارفارد مدَّ ة عرشين سنة ،وانتقد خالهلا بعض الظواهر واملامرسات
السلبية يف التعليم العايل ،وأ َّلف كتب ًا يف ذلك؛ ما أسهم يف رفع شأن التعليم العايل ،وإغناء احلوار
بخصوصه .وكذلك فعل ٌّ
كل من بيرت وود رئيس االحتاد الوطني لألساتذة األمريكيني ،وكاثلني
كوينالن مديرة مركز دراسات التعليم العايل يف جامعة كنت الربيطانية.
الـمفكِّ رين
 .9استناد ًا إىل الدراسات العربية يف هذا املجال -باستثناء عدد حمدود من إسهامات م
الق ِّيمة التي ميع َتد هباَّ -
فإن معظم الذين بحثوا يف موضوع القيم يف التعليم العايل هم من طلبة املاجستري
والدكتوراه؛ ً
تلبية ملتط َّلبات اجلامعة (كتابة الرسائل اجلامعية ،واألوراق البحثية) ،وليس من قبيل اخلربة
واملامرسة ،أو بدافع االهتامم الشخيص باملوضوع ،من دون إغفال إسهام األساتذة املرشفني عىل رسائل
الطلبة ،وهذا ميؤكِّد ما خ ملصت إليه الدراسات التي مأجريت قبل سنوات عدَّ ةَّ .
توصلت إليه
ولعل ما َّ
دراستنا هذه ميؤكِّد عدم تغري احلال منذ عام 2006م؛ فالنتائج التي انتهى إليها ٌّ
كل من الدكتور فتحي
حسن ملكاو ،والدكتور أمحد سليامن عودة يف دراستهام التشخيصية" :موقع القيم يف التعليم
اجلامعي" ،قدَّ مت خالصات جامعة لواقع التدريس والبحث العلمي يف موضوع القيم باجلامعات،

3

 3مقدِّ مت الورقة يف أعامل الندوة الدولية التي ن َّظمها املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية باملدرسة العليا لألساتذة بتطـوان،
يف جامعة عبد امللك السعد ،باململكة املغربية عام 2005م ،و منرشت يف العدد األول من جم َّلة "البصرية الرتبوية" يف الربـاط عـام
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وأكَّدت َّ
أن البحوث ذات الصلة بالقيم يف اجلامعات ومراكز البحث متر ِّكز -يف جزء كبري منها -عىل
الدراسات التحليلية الوصفية للقيم لدى شباب اجلامعات ،أو لدى أعضاء اهليئة التدريسية أو
اإلدارية ،من حيث التصورات ،أو التمثالت السلوكية ،وذلك بدراسة حالة جامعة ممع َّينة ،أو مؤسسة
جامعية محمدَّ دة.
عتقد َّ
 .10بنا ًء عىل ما سبق ،قد مي َ
أن تطوير التعليم العايل وتوجيهه ورسم سياساته رهن بيد
عتقد أيض ًا َّ
اجلهات الرسمية احلكومية ،ال القوى املدنية التطوعية ذات اخلربة واالختصاص .وقد مي َ
أن
القائمني عىل مؤسسات التعليم العايل وإدارهتا يرون أنفسهم مجم َّرد موظفني تنفيذيني ،وليس ممف ِّكرين
َ
قياديني وراسمي سياسات م
والعامل.
وخم ِّططني ملستقبل األجيال يف بلدهم

خاُتة:
اهتمت بموضوع القيم واملعايري
لقد طافت بنا هذه الدراسة بني باقة من الكتابات الغربية التي َّ
الـمف ِّكرين والقادة األكاديميني يف الغرب،
األخالقية يف التعليم العايل ،وصدرت عن نخبة من م
الساعني إىل التطوير والتغيري نحو األصلح من وجهة نظرهم .وتروم هذه الدراسة -كام ورد يف
أهدافها -إفساح املجال أمام ا لقائمني عىل مؤسسات التعليم العايل واملهتمني بشؤونه يف العاملني
الـمتعدِّ دة ،واالستفادة من األفكار والتجارب املطروحة
العريب واإلسالمي لتعرف وجهات النظر م
يف تلك األدبيات .فبالرغم من اخلصوصية الثقافية واالجتامعية للمجتمعات العربية ،فإ َّهنا ممنفتحة -
الـمؤ ِّثرات القادمة من الغرب بأشكال عدَّ ة ،مثل :البعثات العلمية،
إىل أبعد احلدود -عىل م
والتصنيفات العاملية للجامعات ،والتبادل الثقايف ،واملؤُترات الدولية ،ووسائل اإلعالم .وأل َّن القيم
تتأ َّثر بالظروف الثقافية واالجتامعية والسياسية؛ فقد ارتأينا إضفاء درجة كبرية من الوعي
واالستقاللية عند ِّاختاذ خطوات هبذا الشأن.
= 2006م ،مث َّم عرفت انتشار ًا واسع ًا يف ا
الكشافات والفهارس اإللكرتونية التي مت ْعنـى بالدراسـات والبحـوث اخلاصـة بـالقيم،
وهي من األوراق القليلة التي تناولت هذا املوضوع بالتشخيص ،وقدَّ مت قراءة استرشافية ملوقع القيم يف اجلامعات.
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لقد عرضت الدراسة جزء ًا من ال َك ِّم اهلائل من البحوث التي منرشت عن هذا املوضوع ،مث َّم
صنَّفتها إىل املحاور اآلتية  :فلسفة تدريس القيم واملعايري األخالقية ونظرياهتا يف مؤسسات التعليم
الـمواطن ،والدعوة إىل دمج املعايري والقيم
العايل ،وأمهية القيم بالنسبة إىل بناء شخصية اإلنسان م
األخالقية يف الربامج اجلامعية وتدريسها ،و دور األساتذة وإدارة اجلامعة يف تعزيز القيم لدى الطلبة.
رتحة لتضمني املعايري
الـمق َ
ويف اجلانب العمل التطبيقي ،عرضت الدراسة النامذج واألساليب م
والقيم األخالقية يف الربامج اجلامعية ،وكذلك عناية بعض الباحثني بدور الدين يف بناء الشخصية
الـمتع ِّلقة بإدخال املعايري والقيم األخالقية
الـم ِّ
عوقات م
األخالقية يف اجلامعات ،وبحث املشكالت و م
يف املناهج اجلامعية ،وحتديد القيم واملعايري األخالقية املطلوبة يف هذا السياق.
وكذلك حرصت الدراسة عىل تقديم نامذج عدَّ ة وتوثيقها؛ مب ْغ َي َة اال ِّطالع عليها ،والرجوع إليها
عند احلاجة .مث َّم أضافت إىل عرض البحوث نظرة نقدية عامة ،يف حماولة إللقاء مزيد من الضوء عىل
بعض اجلوانب الفاعلة.
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On Moral Values in Higher Education: A Critical Survey of Research in English in
the Last Twenty-Five Years
Samira al-Khawaldeh
Abstract
This study aims to survey the presence and efficacy of moral values and ethical
standards in higher education through examining selected literature written by specialists on
the subject in the last twenty-five years, covering books, websites, and articles in academic
journals. The survey involves analyzing about a hundred publications written in English,
and identifying them under one of several categories, including: "theory, history and
philosophy of morals and ethics in higher education programs"; "calls for synthesizing
moral values and professional ethics in higher education"; and "the role of faculty and nonteaching staff in the development of students’ moral sense." A considerable number of
applied research studies are also found, dealing with proposed models and actual
experiments in this area. The findings of the present study indicate that the general
tendency among the authors surveyed is to demand the merging of moral development, one
way or another, into university curricula, as a means to better prepare students to assume
positive and effective roles in the service of humanity in general and of their own societies
in particular. The study holds that such demands are likely motivated by the recent
economic crises and the belief that it was caused by morally bankrupt business leaders who
did not receive adequate university training in ethics.
Keywords: Values, moral standards, university education, goals of higher education,
integration of values in programs, impediments of integration
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امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل وصف حالتي التفكري والبحث يف موضوع القيم يف التعليم اجلامعي املعارص؛ لفهم الدالالت
تضمنت الدراسة بيان املقصود بفلسفة القيم يف التعليم اجلامعي كام تظهر يف عبارات تعريف
واملعاين التي ُتقدِّ مها هذه احلالة .وقد َّ
اجلامعة بنفسها ،وعالقة هذه الفلسفة بالقيم األكاديمية ،والثقافة التنظيمية ،و ُن ُظم اجلودة الشاملة يف اجلامعات ،واملرجعية الدينية
تضمنت الدراسة أمثلة عىل التنافس الدويل يف جمال فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي؛ ما يفتح املجال
للقيم اجلامعية .وكذلك
َّ
للتفكري يف رؤية مستقبلية تتكامل فيها جهود اإلصالح التعليمي يف جامعاتنا ،فض ً
رتك
ال عن تقديم نموذج للجامعة يقوم عىل ُمش َ
شك يف َّ
إنساين من القيم احلضارية .وال َّ
أن االنتقال من معاجلة حتدِّ يات العوملة يف التعليم اجلامعي إىل توظيف فرص العوملة،
ومتكني العقل املسلم املعارص من تطوير أفكار وممارسات يف فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي؛ ُيم ِّثل شك ً
ال من إسهامنا احلضاري
الفاعل عىل ساحة َ
العاَل.
رتك اإلنساين.
الـمش َ
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مقدمة:
يتأ َّلف عنوان الدراسة من ثالثة عنارص ُتش ِّكل مثلث ًا تتصل أضالعه اتصاالً وثيق ًا :الفلسفة،
والقيم ،والتعليم اجلامعي املعارص .والفلسفة ضمن موضوع الدراسة ليست احلقل املعريف الذي
درس يف األقسام اجلامعية ،ويبحث يف النظريات الفلسفية وأعالمها وقضاياها ،وإ َّنام هي نمط من
ُي َّ
التفكري الفلسفي يف املوضوع .أ ّما سياق تناول القيم يف هذه الدراسة فغري معني بمرجعيات القيم
وتصنيفاهتا وخصائصها؛ إذ هلذه القضايا بحوث خاصة هبا يف هذا العدد اخلاص من املج َّلة ،وإ َّنام
السياق يتناول نمط ًا من القيم األكاديمية اخلاصة بالتعليم اجلامعي .وأ ّما العنرص الثالث فليس املراد
به الرسد املبارش لنشأة اجلامعات ،و ُن ُظمها اإلدارية ،ومتويلها ،وبراجمها ،وختصصاهتا ،وإ َّنام املقصود
به النظر يف طبيعة اجلامعة املعارصة ،وخصائصها العوملية ،وما ُيمكن أن تؤديه من وظائف ختتص
ببناء شخصية اإلنسان ،وتنمية املجتمع ،وخدمة البرشية .وعليهَّ ،
فإن هذه الدراسة هتدف إىل التفكري
يف الصور التي َحترض فيها القيم يف التعليم اجلامعي املعارص ،وجت ِّلياهتا يف ما تتبنّاه اجلامعة من هذه
القيم ،ويف ما متارسه ،بالصورة التي ُمت ِّكن اجلامعة من أداء وظائفها األساسية.
ويأيت االهتامم هبذا املوضوع هبذه الطريقة؛ َّ
ثمة فلسفة للقيم يف التعليم اجلامعي ترى القيم
ألن َّ
شأن ًا فردي ًا وجداني ًا َيتَّصف بالذاتية ،وقد يكون موقعه يف غري اجلامعة؛ َّ
ألن بؤرة اهتامم اجلامعة هي
املعرفة العلمية األكاديمية ،والكفايات العملية الفنية .وبالرغم من َّ
أن هذه الرؤية الفلسفية للقيم َل
تعد جتد َمن يتبنّاها عىل الصعيد الرسمي واملؤسيس ،فإ َّننا نجدها كامنة يف أمثلة ُمتعدِّ دة من ممارسات
ّ
تتجىل يف أمثلة من ممارسات أساتذة
اجلامعات عندما ختضع لضغوط ُمع َّينة ،وكذلك نجدها
اجلامعات وطلبتها.
وألن عنوان الدراسة وصف اجلامعات املعنية باجلامعات املعارصة؛ َّ
َّ
فإن ذلك يشدنا إىل حقيقة
ً
مفادها َّ
ومؤسسة) قد أصبحت ظاهرة معوملة .وبقدر ما يف هذه الظاهرة من
أن اجلامعة (فكر ًة،
حتدِّ يات ُتواجهها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية؛ لكوهنا يف موقع التأثر دون التأثري بأدوات العوملة،
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َّ
رتك العاملي "اإلنساين" يف موضوع القيم ،والكيفية التي نود هبا رؤية
الـمش َ
فإن من املهم البحث عن ُ
جت ِّلياهتا يف اجلامعات املعارصة ،ضمن مبدأ التعارف اإلنساين؛ أم ً
ال يف تطوير فلسفة للقيم يف التعليم
ال من إسهامنا يف احلضور الفاعل عىل مرسح َ
اجلامعي ،تكون شك ً
العاَل.
وستقرتب هذه الدراسة من كوهنا وصف ًا حلالة التفكري وحالة البحث يف موضوع القيم يف
التعليم اجلامعي املعارص ،مع حماولة فهم الدالالت واملعاين التي ُتقدِّ مها هذه احلالة ،وكذلك فتح
الباب لرؤية مستقبلية تتكامل فيها جهود اإلصالح التعليمي اجلامعي يف جامعاتنا ،ولع َّلها ُتقدِّ م
رتك إنساين من القيم احلضارية.
نموذج ًا للجامعة يقوم عىل ُمش َ
وهتدف الدراسة إىل بيان املقصود بفلسفة القيم كام تظهر يف الدراسات والبحوث ،وصلتها
باملهام األساسية للتعليم اجلامعي ،وحضورها يف أركان البيئة اجلامعية ،والنظر يف الطريقة التي َحترض
فيها القيم يف تعريف اجلامعة بنفسها ،ويف التج ِّليات العملية ملامرساهتا .وكذلك عرض نامذج من
التنافس الدويل يف جمال فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي.

َّأوالً :الفلسفة والتفكري الفلسفي يف القيم واجلامعة
أي موضوع :مدخل فلسفي ،ومدخل تارخيي ،ومدخل عميل ،وغري
ثمة مداخل خمتلفة لدراسة ِّ
َّ
أي موضوع هو التفكري الفلسفي يف ذلك املوضوع ،الذي يعني
ذلك .واملدخل الفلسفي لدراسة ّ
عرف عنه ،والبحث يف إجابات األسئلة التفسريية
التحليل النقدي لـام هو معروف ،ولـام َيلزم أن ُي َ
طرح بشأنه .وعليهَّ ،
عرب عن التفكري النقدي يف اجلامعة ،بوصفها فكرة
فإن فلسفة اجلامعة ُت ِّ
التي ُت َ
كوناهتا
عرب أيض ًا عن اجلامعة بوصفها مؤسسة هلا ُم ِّ
عني من النمو والنضج ،و ُت ِّ
ضمن مستوى ُم َّ
وأهدافها .وقد ُختتزَ ل فلسفة اجلامعة بالنظر والتقويم لشكل من أشكاهلا ،أو هدف من أهدافها ،أو
عمل من أعامهلا.
والتفكري الفلسفي يف القيم يعني حتليل موضوع القيم حتلي ً
ال نقدي ًا لإلجابة عن أسئلة ،تشمل
نظرية القيم ،وتعريف القيم ،وأصلها ،وتفسريها ،وغايتها يف الوجود ،وعالقتها باملعرفة والفضائل
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والسلوك اإلنساين ،ومسألة عقالنية القيم ،وهكذاُ .ث َّم َّ
إن فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي جزء من
فلسفة التعليم اجلامعي ،وموقع القيم يف هذه الفلسفة.
والتفكري الفلسفي ليس خاص ًا بالفالسفة؛ فالتفكري صفة أساسية يف البرش ً
كافة ،واإلنسان
العادي ُيمكنه أحيان ًا أن ُيف ِّكر تفكري ًا فلسفي ًا َيتَّصف بالتساؤل عن املاهية ،واألسباب ،والسريورة،
والصريورة ،وذلك حني يامرس التفكري بقدر من التأمل العميق ،وتقليب وجهات النظر
واملحاججة ،ويصوغ لغته بقدر كبري من الوضوح والدقة .وتتكامل يف التفكري الفلسفي عنارص
ُمتعدِّ دة ،منها :التساؤل النقدي ،والنزوع التجريدي ،واملحاكمة املنطقية ،والرؤية الكلية،
واإلحساس الوجداين ،والتضمني القيمي.
َّ
ولعل مصطلح "التفكر" الذي يدعو إليه القرآن الكريم يتجاوز يف معناه ُجم َّرد التفكري العفوي،
يتكرر فيه النظر العقيل إىل املوضوع .وإذا كان التفكري عملية عقلية ممتدة أفقي ًا يف
تعمق َّ
إىل تفكري ُم ِّ
املوضوع َوفق ما يتي َّرس من معلوماتُ ،تستدعى بصورة واعية أو غري واعيةَّ ،
فإن التفكر هو التفكري
بعملية عمودية يف الدخول إىل ُصلب املوضوع ،والتعمق فيه ،وحتليل ما هو متوافر من معلومات،
َّ
فكأن التفكر هو التفكري يف
واختبارها ،ونقدها .وذلك حيتاج إىل قدر من الوعي باهلدف من التفكري،
التفكري (ملكاوي ،2021 ،ص .)260وهذه هي العبارة التي ُتط َلق أحيان ًا عىل الفلسفة ،وتتحدَّ د
سمى مهارات التفكري العليا ،وقدرات التفكري يف ما وراء اإلدراك
أحيان ًا ُأخرى بام ُي ّ
.metacognition
َ
صحيح َّ
كونات الطبيعية
أن الفلسفة هي رؤية
الـم ِّ
للعاَل ،وفهم للعالقات القائمة بني ُ
العاَل ،بيد َّ
العاَل ،ومكانة اإلنسان ومهمته يف َ
واالجتامعية والنفسية هلذا َ
أن التفكري الفلسفي قد يتجه
ّ
تتجىل يف شمول النظر
لكن ميزته
كونات ،و َّ
الـم ِّ
إىل دراسة ظاهرة واحدة من ظواهر ّ
أي من هذه ُ
و ُك ِّليته .وباملقارنة بني التفكري الفلسفي وأنواع ُأخرى من التفكريُ ،يمكن القول َّ
إن التفكري العلمي
هو تفكري حتلييل ُيعنى ب تحليل الظاهرة املدروسة إىل أجزائها وعنارصها ،وتدقيق النظر فيها ،ولكنَّه
حيتاج (أي التفكري العلمي) بعد ذلك إىل تفكري تركيبي ،يقوم به التفكري الفلسفي حني حياول
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التوصل إىل تفسري تركيبي للظا هرة بمجملها ،فريى كل جزء يف مكانه من الكل؛ بحجمه ،وقيمته،
ووظيفته ،وعالقاته باألجزاء األُخرى.
وعندما تبحث عن معنى الفلسفة يف عنوان موسوم بـ"فلسفة اجلامعة" ،أو "فلسفة التعليم
العايل" يف بلد من البلدان ،فإ َّنك ُر َّبام ال جتد نص ًا رصحي ًا يذكر مضمون هذه الفلسفة بصورة مبارشة،
معنى ُحمدَّ د ًا (جامع 1،)2012 ،ولكنَّك جتد كثري ًا لفظ "فلسفة" عند احلديث عن إنشاء
أو يعطيها
ً
جامعة ُمع َّينة بأحد البلدان يف عبارة ،مثلُ " :أنشئت لتجسيد فلسفة التعليم العايل" يف ذلك البلد.
وعندما يكون احلديث عن مساق تعليمي ،فقد نجد عبارة عامة ،مثلُ " :ت َعد مادة  ...لطلبة
اجلامعات يف  ...بمنزلة ال ُبعد الوظيفي  ...لتحقيق فلسفة التعليم العايل يف  ". ...وقد ُتطالعنا
العناوين اآلتية لبعض املقاالت أو البحوث" :فلسفة التعليم العايل" ،و"فلسفة القبول يف اجلامعات"،
و"فلسفة الكتاب اجلامعي" ،و"فلسفة اجلامعات الدولية"ُ ،ث َّم ال نجد لفظ "الفلسفة" ،أو سبب
تضمن العنوان لفظ "السياسة" ،أو
اختيار هذا اللفظ يف ِّ
أي موضع من املقالة أو البحث ،بحيث لو َّ
"اهلدف" ،أو "االسرتاتيجية" بدالً من الفلسفة ،ما انعكس ذلك عىل املحتوى.

2

وقد يضاف لفظ "الفلسفة" إىل ألفاظ ُأخرى ،مثلَّ :
"إن رسم سياسات القبول يف اجلامعات يتم
ووفق ًا أليديولوجياهتا وسياسة التعليم والفلسفة املعتمدة فيها".
تبع ًا لـام هو سائد يف خمتلف الدولَ ،
َّ
ور َّبام نجد عبارة تصف
و"إن التعليم اجلامعي يعاين  ...عدم وضوح فلسفة التعليم وأهدافهُ ".
 1مثل كتاب "تطوير التعليم العايل :يف ِّ
األول من الكتاب عنوان" :فلسفة التعليم
ظل النهضة العربية املعارصة"؛ إذ محل الفصل َّ
وتضم ن العناوين الفرعية اآلتية :نشأة اجلامعة ،التعليم العام أصل التعليم اجلامعي ،األولويات املستحدثة يف
اجلامعي"،
َّ
اجلامعة ،من دون أ َّية إشارة إىل املقصود بالعنوان" :فلسفة التعليم اجلامعي" بصورة مبارشة.
بيد َّ
تضمن يف أماكن خمتلفة -يف غري هذا الباب -ما يوحي بأمهية التخصصات وأولويتها بالنسبة للجامعة ،والتغري
أن الكتاب َّ
الذي يطرأ عىل هذه األولوية بوصفه تغري ًا يف الفلسفة ،وما تعتمده اجلامعة من معايري للنجاح والتميز ،باعتبار َّ
أن هذه املعايري
فلسفةَّ ،
وض ح قيمه ومدخالته القيمية يف العملية التعليمية.
وأن فلسفة األستاذ اجلامعي ُت ِّ
2

َل نحرص عىل توثيق اإلشارات اخلاصة بطرق استعامل لفظ "الفلسفة" يف عدد من الكتابات عن التعليم اجلامعي؛ نظر ًا إىل
كثرهتا ،ولكيال ُت َعدَّ اإلشارة إىل أماكنها نوع ًا من التشهري بأصحاهبا .وحسبنا مالحظة َّ
أن استعامل لفظ "فلسفة" يف كثري من
الكتابات عن التعليم اجلامعي َي َّتصف بالعمومية ،وعدم التحديد أو الوضوح.
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عني ،مثل" :فلسفة ضامن اجلودة" ،و"فلسفة تلبية متط َّلبات السوق"،
اجلامعة بفلسفة اجتاه إداري ُم َّ
و"فلسفة التعليم مدى احلياة" ،وغري ذلك .وقد يأيت لفظ "الفلسفة" بمعنى اهلدف ،أو السياسة ،أو
سوغة يف عبارة ،مثل" :فلسفة الوزارة يف السامح بإنشاء اجلامعات اخلاصة" .وقد نجد
الـم ِّ
الظروف ُ
نص ًا واحد ًا جيمع رؤية اجلامعة ،ورسالتها ،وقيمها ،وغاياهتا ،وفلسفتها ،بوصف ذلك كله هدف
التعبري عن
التخطيط االسرتاتيجي للتعليم العايل .ومن بني ما هيدف إليه عنوان "رسالة اجلامعة"
ُ
فلسفة اجلامعة ،وما تسعى إىل حتقيقه مستقبالً .ونجد يف "دليل اجلودة ملؤسسات التعليم العايل
العربية" الصادر عن احتاد اجلامعات العربية ما جيعل "جودة الربامج التعليمية من أهم املعايري التي
تعكس الفلسفة التعليمية التي تسري عليها اجلامعة" (جملس ضامن اجلودة واالعتامد ،2017 ،ص.)52
ويبدو َّ
أن فلسفة التعليم اجلامعي تذهب يف كثري من األحيان إىل اختبار قدرة ذلك التعليم؛
ً
يتعني عىل التعليم اجلامعي أن خيدمه ،فيشعر
استجابة للتغريات التي تطرأ عىل واقع املجتمع الذي َّ
املجتمع بام َي ُعد ه "قيمة" منشودة هلذا التعليم .ويظهر تضمني "فلسفة التعليم اجلامعي" يف عناوين
البحوث املنشورة ،ويف عناوين املؤمترات العل مية ،ويف الكتب املنهجية واملرجعية التي تعالج قضايا
التعليم اجلامعي.
و ُتن ِّظم اجلامعات العربية كثري ًا من املؤمترات التي ختتص بفلسفة التعليم العايل ،ونجد لفظ
"الفلسفة" يف عنوان املؤمتر أحيان ًا ،أو يف أحد حماور املؤمتر ،من دون أن يعني هذا اللفظ شيئ ًا ُحمدَّ د ًا
ّإال بقدر من التأويل واالستنتاج؛ ذلك َّ
أن معظم هذه املؤمترات ُتناقش التحدِّ يات الراهنة التي
ُيواجهها التعليم اجلامعي؛ سواء مت َّثلت يف متط َّلبات سوق العمل ،أو متويل اجلامعات ،أو انتشار
استعامل التقانات احلديثة يف االتصال والتواصل .ومن األمثلة عىل ذلك تنظيم مركز ابن خلدون
للعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة قطر مؤمتر ًا دولي ًا ،بالرشاكة مع كلية الرتبية باجلامعة ،ووزارة
التعليم والتعليم العايل يف دولة قطر ،وقد محل املؤمتر عنوان" :فلسفة التعليم العايل يف ِّ
ظل هيمنة
سوق العمل" ،وكان ذلك يف  15سبتمرب (أيلول) من عام 2020م .واحلقيقة أنَّنا َل نجد يف أي من
أي حديث عن مصطلح "فلسفة التعليم العايل" .ولكن من الواضح َّ
أن معظم
أوراق املؤمتر َّ
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موضوعات أوراق املؤمتر ومداخالته اجتهت نحو مصطلح "سوق العمل" ،وما تتط َّلبه هذه السوق.
الـمتع ِّلقة ببيان االجتاه القيمي
الـمتحدِّ ثني يف اجللسة االفتتاحية ُ
ونستثني من ذلك مالحظة أحد ُ
الـمفرط عىل التطور العلمي واالقتصادي" ،وما ُيمكن أن يؤدي إليه "ختفيض
الناتج من "الرتكيز ُ
قيمة املجاالت اإلنسانية التي ال تتبع قواعد العلوم التطبيقية ،أو التي ال ُيمكن حتويلها إىل قيمة
مادية ،وتالي ًا إمهاهلا ،مثل :اآلداب ،والعلوم االجتامعية ،والدراسات الدينية" (جامعة قطر ،د.ت).
قد تضطلع فئات عديدة بمهمة التفكري الفلسفي يف اجلامعة ،لكنَّها تنحو يف ذلك يف أحد
اجتاهني؛ أحدمها أقرب إىل التخصص الفلسفي يف تارخيه وموضوعاته وأعالمه ،واآلخر أقرب إىل
التخصص التعليمي يف املؤسسات اجلامعية ،وما يتخ َّلله من أسئلة تربوية ،وإشكاالت تعليمية،
تستدعي"التأمل والتفكري يف مرشوعية ما ينجزونه ،وأل َّية غايات؟ وما الذي يستحق فع ً
ال أن يكون
موضوع تعليم؟" (احلجالوي ،2009 ،ص .)7-6ولتوضيح الفرق بني هذين التوجهني ،اقتبس
احلجالوي مثال الفيلسوف الفرنيس أوليفاي روبول ،بخصوص فلسفة الرتبية ،الذي م َّيز فيه بني
قرر درايس ،أو ُيف ِّكر يف أكثر الوسائل
حالتني؛ فالذي ينغمس يف معاجلة عُ رس القراءة ،أو صياغة ُم َّ
ف ّعالية لتحقيق األهداف ،ال ُيامرس فلسفة الرتبية .يف حني يامرسها َمن يسأل عن قيمة فعل القراءة
درس ،والغايات النهائية للرتبية (احلجالوي ،2009 ،ص9؛
ومعناه ،وعن املواد التي تستحق أن ُت َّ
روبول ،1994 ،ص.)5
واخلالصة أ َّننا قد ال نجد فرق ًا واضح ًا بني التعبري عن فلسفة اجلامعة ،أو سياستها ،أو أهدافها.
وبالرغم من ذلكَّ ،
فإن كل جامعة قد متتاز من غريها بالفلسفة التي تتبنّاها ،وتلتزم هبا ،وإ َّن احلديث
عن فلسفة اجلامعة يرتبط برؤية اجلامعة ،ورسالتها ،وقيمها (األسدي ،2014 ،ص.)18

ثاني ًا :القيم يف تعريف اجلامعة بنفسها ،ويف ممارساهتا
عرف كل مؤسسة نفسها بعبارات ُمت ِّيز بني الرؤية ،Vision
الـم َّت َبع أن ُت ِّ
أصبح من ال ُعرف ُ
والرسالة  ،Missionوالقيم  ،Valuesواألهداف  .Goalsبيد َّ
أن العبارات التي تصف ُك ّ ً
ال منها قد
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ال تكون مستقلة متام ًا ،وليس من السهل اكتشاف العبارة التي تعني اليشء األهم من غريه .صحيح
أ َّن عبارة "الرؤية" ت عني ما تسعى املؤسسة ألن تكون عليه ،وأ َّن عبارة "الرسالة" ت عني ما ستقوم
تتضمن ما هو أكثر تفصي ً
ال مم ّا تريد املؤسسة أن ُحت ِّق قه ،يف حني
به املؤسسة ،ولك َّن "األهداف"
َّ
تتضمن "القيم" مفردات املعايري والضوابط "األخالقية" التي حتكم عمل املؤسسة يف أداء
َّ
مهامها؛ لتحقيق تلك األهداف ،وا لوصول إىل هدفها املنشود.
الحظ َّ
عربت عن ذلك جم َّلة "فوربس"؛ 3إذ
الـم َ
أن "الرسالة" حتوي مصطلح "القيمة" كام َّ
ومن ُ
يتعني عىل "الرسالة" أن جتيب عن أربعة أسئلة ،هي :ماذا تفعل املؤسسة؟ كيف تفعله؟ لـمن تفعله؟
َّ
وما القيمة التي ُتقدِّ مها هلم؟ وقد تعمد اجلامعة إىل جعل حمتوى هذه املصطلحات األربعة ضمن
فإهنا تكون أحيان ًا حتت عنوان
درج "القيم" حتت عنوان منفردَّ ،
اثنني منها ،أو ثالثة .ويف حال َل ُت َ
ً
اسرتاتيجية ف ّعال ًة
"الرسالة" ،أو "األهداف" ،ف ُين َظر إىل بيانات "الرسالة" بوصفها أدوات وأسس ًا
الـمحدَّ دة.
ألهداف املنظمة؛ ما يؤدي إىل تطوير اخلُ َطط االسرتاتيجية لتحقيق األهداف ُ
واهتم عدد
لقد درس عدد كبري من البحوث بيانات "الرسالة" يف قطاعات الصناعة واألعامل،
َّ
أقل من هذه البحوث بكيفية تأثري البيانات يف مؤسسات التعليم العايل .ومن الالفت التنوع الكبري
يف بيانات "الرسالة" يف قطاعات األعامل؛ ما يعكس التنوع يف الرشكات ،و ُمن َتجاهتا ،وأنامط إداراهتا.
وباملثلُ ،يمكن مالحظة التنوع واالختالف يف بيانات "الرسالة" و"األهداف" و"القيم" التي ُحتدِّ دها
اجلامعات لنفسها.
لقد نرشت "املج َّلة الدولية لتحليل الن ُ
ظم" International Journal of Organizational
 Analysisدراسة لفهم القيم األساسية للجامعات عن طريق حتليل البيانات التي وردت حتت
عنوان" :رسالة اجلامعة" ،يف املواقع اإللكرتونية اخلاصة بنحو ( )250جامعة من أفضل اجلامعات يف
خمتلف أنحاء َ
العاَل .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أربعة أبعاد أساسية يف بيانات رسالة اجلامعة،

 3جم َّلة أمريكية شهرية هتتم بقضايا املال واالقتصاد ،و ُتصدر إحصائيات عن الرشكات واألغنياء يف َ
العاَل .انظر الرابط:
https://www.forbes.com, 2021
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هي" :فلسفات التعليم" ،و"التوجه االسرتاتيجي" ،و"املسؤولية االجتامعية" ،و"القيم اخلاصة
عرب عنها ،ت ََّبني
بأصحاب املصلحة" .وحني ربطت الدراسة بني هذه األبعاد والقيم األساسية التي ُت ِّ
هلا َّ
أن هذه القيم تتصل بكل من" :البحث" ،و"التعليم" ،و"الطالب".
وكذلك أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن بيانات "الرسالة" ُتو ِّفر مادة كافية لتحليل التوجهات
االسرتاتيجية للجامعاتَّ ،
وأن أفضل اجلامعات ُتقدِّ م قيمها األساسية عن طريق بيانات رسالتها.
ً
وجه بصورة أكثر وضوح ًا إىل
وجه إىل الطالب
آخر ُي َّ
فبعض بيانات الرسالة ُت َّ
خدمة له ،وبعض ُ
تخصصة يف ما بينها للنظر يف بيانات الرسالة .فمث ً
ال،
الـم ِّ
املجتمع ،حيث تتواصل الفئات املهنية ُ
ُيمكن التوجه ب ُبعد "فلسفات التعليم" إىل أساتذة اجلامعة وطلبتها ،وب ُبعد "املسؤولية االجتامعية" إىل
املجتمع بصورة عامة ،وب ُبعد "قيم أصحاب املصلحة" إىل األطراف املختلفة املشاركة يف نظام
التعليم .أ ّما ُبعد "التوجه االسرتاتيجي" فهو خيتص -كام هو واضح -بجهود اجلامعة يف إعداد
اسرتاتيجيتها بخصوص التعامل مع البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية.
والثابت َّ
أن بيانات "الرسالة" ُتكتَب عىل نحو ُيسهم يف تكوين الصورة التي تريدها اجلامعة؛
َ
العاَل ،ال جلذب الطلبة وحسب ،بل
فبعض اجلامعات حترص عىل بناء اسرتاتيجية تفتح آفاقها عىل
جلذب اهتامم األساتذة والباحثني الذين ُيسهمون يف وصول اجلامعة إىل مرتبة ُمتقدِّ مة يف ُن ُظم
التصنيف العاملية (.)Breznik, 2019, pp.1362-1375
تغريت البيانات التي تضعها مؤسسات التعليم العايل للتعريف بنفسها يف عناوين" :الرؤية"،
ومهام َّ
عرب -يف هناية املطاف -عن فلسفة املؤسسة التي تود أن تكشف
فإهنا ُت ِّ
و"الرسالة" ،و"القيم" ،و"األهداف"َّ ،
عنها لآلخرين .وبعض هذه املؤسسات تضع مفردات قيمها حتت عنوان" :فلسفة املؤسسة" .وهذا ما
فعلته -مث ً
ال -كلية هاربر يف ضواحي شيكاغو؛ إذ وضعت بيانات "الرؤية" و"الرسالة"ُ ،ث َّم أعقبت ذلك
ببيان "الفلسفة" الذي جاء فيه" :نعتقد َّ
أن مهمتنا هي تسهيل التعلم النشط ،وتعزيز املعرفة ،والتفكري
النقدي ،ومهارات احلياة /العمل املطلوبة للمشاركة يف جمتمعنا العاملي .نعتقد َّ
أن التميز يف التعليم جيب أن
قوة جمتمعنا ُم ِّ
حيدث يف مناخ أخالقي من النزاهة واالحرتام .ونعتقد َّ
تجذرة يف تنوعنا ،وأ َّنه من خالل
أن َّ
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التآزر ُن ِّ
حقق التميزُ ".ث َّم حدَّ دت الكلية قيمها اجلوهرية ،وهي :االحرتام ،والنزاهة ،والتعاون ،والتميز.
وجه عملنا ،وندعم فلسفتنا ورسالتنا ورؤيتنا من خالل هذه القيم
وختمت ذلك بالقول" :نحن ُن ِّ
األساسية" (.)www.harpercollege.edu
ويف املقابل ،فإ َّن بعض اجلامعات ،وال س ّي ام املشهورة منها ،ال تشعر أ َّهن ا بحاجة إىل هذه
يتضم ن موقعها
العبارات يف موقعها اإللكرتوين الرئيس؛ فجامعة هارفارد -مثالً  -ال
َّ
كو ناهتا
كون من ُم ِّ
اإللكرتوين عبارة عن رسالة اجلامعة  .mission statementولكن  ،لكل ُم ِّ
(مثل :الكلية اجلامعية للمرحلة اجلامعية األُ وىل ،وكليات الدراسات العليا ،واملراكز البحثية،
واألقسام األكاديمية ،واملؤسسات املنبثقة عن اجلامعة) موقعه اإللكرتوين الذي حيوي عبارات
عن "الرؤية" ،و"الرسالة" ،و"القيم" ،و"األهداف" .فرسالة الكلية -مثالً Harvard College -

بالقو ة التحويلية للفنون احلُ َّر ة والعلوم
تعليم املواطنني وقيادات املجتمع عن طريق االلتزام
َّ
ُ
(.)www.harvard.edu
الحظ َّ
أن اجلامعات األملانية تكتفي بتعريف نفسها يف مواقعها اإللكرتونية عن طريق عبارة
و ُي َ
يوضع عاد ًة حتت عنوان "الرؤية" وعنوان "القيم"
الرسالة ،Mission
وتتضمن هذه العبارة غالب ًا ما َ
َّ
يف اجلامعات األُخرى .فجامعة بون األملانية -مث ً
ال -تعرض يف موقعها اإللكرتوين ما تود أن ُتقدِّ مه
شجع أفكار التنوير
للطلبة والباحثني يف جماالت التعليم والتدريب والتجريبُ ،ث َّم ُتؤكِّد َّأهنا " ُت ِّ
والديمقراطية كأساس للحرية يف البحث وازدهار املجتمع" (،)https://www.uni-bonn.de/en
وهي مجلة ُيمكن أن ُتعدّ تعبري ًا عن بعض قيم اجلامعة.
وتتم َّثل خصوصية القيم اجلامعية يف ما ُيم ِّيز اجلامعة ،أو ختصص الكلية ،فيظهر يف بيانات
الحظ أحيان ًا َّ
أن عبارات التعريف باجلامعة أو
عرب عن هذه اخلصوصية .و ُي َ
الرسالة أو القيم ما ُي ِّ
تضمن "الرسالة" و"الرؤية"
بإحدى كلياهتا تكون بداللة القيم خاصة .ومن َث َّم ،فال غرابة أن ت َّ
و"القيم" يف اجلامعة الطبية أو كلية الطب شيئ ًا مم ّا خيتص بالقيم الطبية .فمثالً ،كلية الطب يف جامعة
عرب عن ثالثية ،هي :املجتمع ،والفكر ،واالبتكار .وقد وردت
هوبسرتا بوالية نيويورك األمريكية ُت ِّ
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هذه األلفاظ الثالثة يف رسالة الكلية .أ ّما عبارة "القيم" فشملت عرشة ألفاظ ،منها األلفاظ الثالثة
التي وردت يف "الرسالة" ،وسبعة ألفاظ ُأخرى ،هي :التعلم ،واإلنسانية ،والتعددية ،واملهنية،
ومركزية املريض ،والتفكر ،والرؤية؛ ما يشري إىل االستعامل "الفضفاض" ملصطلح "القيم" ،بحيث
أي مصطلح أو مفهوم تعام ً
عربت كلية الطب هذه عن ذلك بعبارة
ُيمكن التعامل مع ِّ
ال قيمي ًا .وقد َّ
تشري إىل هذا املعنى؛ إذ جاء يف موقع الكلية اإللكرتوين َّأهنا تلتزم بأن جتعل هذه القيم ما ُيم ِّيزهاَّ ،
وأن
مناهجها ُتؤكِّد حتويل الطلبة إىل أطباء ممتازين ،و ُمتَّصفني هبذه القيم ،و ُمم ِّثلني هلا يف حياهتم املهنية.

4

وتتكر ر األساليب "الفضفاضة" لألهداف والقيم يف التعبري عندما تأيت من اجلهات احلكومية؛
َّ
فأهداف التعليم العايل يف األردن -مث ً
طول يتأ َّلف من ثالثة عرش بند ًا ،مجعت
ال -هي نص ُم َّ
تخصصة ،إىل جانب االنتامء الديني والوطني
الـم ِّ
متط َّلبات املجتمع وحاجاته من الكفاءات ُ
والقومي ،والديمقراطية ،والتفكري ،واإلبداع ،واللغة العربية ،وتنمية املعرفة ،واللغة األجنبية،
والبحث العلمي ،وإنتاج التكنولوجيا ،والربط بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،والتعاون الدويل
 ...ويف الوثيقة ذكر لكل من" :الرؤية" ،و"الرسالة" ،و"القيم" يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي؛ فالقيم اجلوهرية سبع ،هي :الشفافية واملصداقية ،والعمل بروح الفريق ،والرتكيز عىل
ّ
متلقي اخلدمة ،وتكافؤ الفرص ،وتشجيع اإلبداع والتميز ،والتطوير والتحسني املستمر ،والرشاكات
مع املعنيني.

5

َّ
إن الطريقة التي تعرض فيها اجلامعات قيمها ورؤيتها ورسالتها يف بيانات اإلعالن ،تعكس
عرب عن حالة التغري الذي أصاب قيم اجلامعة .ويف هذا السياق ،أعدَّ ألكس
التوجه الفلسفي الذي ُي ِّ
إلويك  Alex Elwickبحث ًا استقىص فيه الطريقة التي تعرض فيها اجلامعات الربيطانية نفسها عن
طريق عبارات القيم اجلامعية التي تبثها يف مواقعها اإللكرتونية ،ونرشاهتا اإلعالمية والدعائيةُ .ث َّم
medicine.hofstra.edu

5

4

قانون التعليم العايل يف األردن رقم  17لعام 2018م .انظر نص القانون يف موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اإللكرتوين:
https://mohe.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page

/pdfقانون_التعليم_العايل_والبحث_العلمي_رقم_(_)17لسنة__2018وتعديالته.
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عمل عىل حتليل االجتاه العام للجامعات يف ما خيص تعبريها عن قيمها ،ونظر يف سبب هذا االجتاه،
رتك بني جامعات
رتك بني اجلامعات كلها ،وما هو ُمش َ
ويف الوظيفة التي خيدمهاُ ،مم ِّيز ًا بني ما هو ُمش َ
من فئات خمتلفة .وكان َهم الباحث الكشف عن املهمة أو الوظيفة التي تؤدهيا عبارات القيم التي
تعتمدها اجلامعة يف التعريف بنفسها ضمن قطاع التعليم اجلامعي

(2019, pp.61-74

.)Elwick,

وتوصل الباحث إىل جمموعة من النتائج التي تكشف عن التآكل التدرجيي للثقة بالقيم التي سعت
َّ
تتضمنه من توجه إىل االستهالك
اجلامعات إىل حتقيقها؛ إذ أصبحت القيمة هي العائد املادي ،وما
َّ
والسوق والليربالية اجلديدة ،وبذلك أصبح فقدان الثقة يف قيم اجلامعة سبب ًا يف انخفاض درجة
التقدير التي تستحقها مؤسسات التعليم العايل (.)Elwick, 2019, p.64
وكذلك هتتم اجلامعات بطريقة التعبري عن قيمها املتبنّاة يف وثائقها؛ َّ
الـمؤ َّكد حرصها
فإن من ُ
عىل رؤية هذه القيم يف املامرسة العملية .وقد أصبحت هذه املقارنة بني القيم املتبنّاة وخصائص
قوة الوازع القيمي
األفراد من حيث سلوكهم القيمي موضوع ًا لدراسات كثرية ،تكشف عن َّ
واألخالقي أو ضعفه لدى فئات املجتمع اجلامعي من أساتذة ،وطلبة ،وإداريني ،وغريهم؛ سواء يف
اجلوانب األكاديمية من قيم البحث وقيم التدريس ،أو يف جوانب العالقات التنظيمية واالجتامعية،
زورة
أو يف اخلصائص الشخصية .ألسنا نسمع بني احلني واآلخر عن اكتشاف شهادات جامعية ُم َّ
ألساتذة جامعيني بعد سنوات من عملهم اجلامعي ،وطلبة نالوا شهادات جامعية من دون دراسة يف
اجلامعات ،وبيانات بحثية "مطبوخة" بعد نرش البحوث ،فض ً
ال عن قضايا التمييز ،واحلرمان من
حرية التعبري ،وغري ذلك؟!
والظاهر أ َّن ضعف الوازع القيمي واألخالقي يف األوساط اجلامعية ال ي قترص عىل بيئة دون
ُأ خرى ،أو عىل فئة دون ُأ خرى؛ فوسائل اإلعالم واجلمعيات العلمية ال تزال تكشف أحيان ًا عن
وجود هذا الضعف لدى أساتذة اجلامعة ،وأحيان ًا ُأ خرى عند الطلبة ،وأحيان ًا عند غريهم من
ا إلداريني .وقد الحظ مخسة باحثني يف قسم علم النفس بجامعة بريلفيد األملانية اهتامم وسائل
اإلعالم واملجتمع العلمي يف أملانيا هبذه الظاهرة ،وأجروا دراسة شملت ع ِّي نة من طلبة يدرسون
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ختص صات خمتلفة يف أربع جامعات أملانية .وكان هدف الدراسة بيان أثر التسويف األكاديمي يف
سوء السلوك األكاديمي لدى الطلبة .والفرضية األساسية للدراسة أ َّن ممارسة الطلبة أ ّي ًا من
أنواع سوء السلوك األكاديمي ُر َّب ام مرد ه تسويف الطلبة يف تقديم واجباهتم األكاديمية؛ أي عدم
تقديمها يف موعدها؛ ما يضطرهم إىل انتهاج واحد أو أكثر من أنواع سوء السلوك األكاديمي
التي كانت موضوع الدراسة ،و هي :استخدام األعذار االحتيالية ،والرسقة األدبية ،والنسخ من
شخص آخر يف االمتحانات ،و استخدام الوسائل املحظورة يف االمتحانات ،ومحل الوسائل
املمنوعة يف االمتحانات ،و نسخ أجزاء من الواجبات املنزلية من اآلخرين ،وتلفيق البيانات أو
تزويرها.
وبعد حتليل بيانات الدراسةَ ،ت َّبني َّ
أقروا َّأهنم شاركوا يف نوع واحد
أن ما نسبته  %75من الطلبة ّ
عىل األقل -من هذه األنواع السبعة من سوء السلوك األكاديمي يف أثناء األشهر الستة التي سبقتإعداد الدراسة .وهي ليست بعيدة عن نسبة  %70التي كشفت عنها دراسة مماثلة لع ِّينة من الطلبة يف
الواليات املتحدة األمريكية وكندا .وفيها كان أكثر أشكال سوء السلوك األكاديمي َّ
الغش من طلبة
آخرين يف االمتحانات ،وأقلها كان الرسقة األدبية .وبعد البحث عن أسباب اللجوء إىل هذه
أن أكثر األسباب ذكر ًا هو ق َرص الوقت ّ
املامرسات ،كشفت بيانات الدراسة عن َّ
املتبقي لتقديم
الـمحدَّ د لذلك.
الواجبات؛ نظر ًا إىل التسويف يف أدائها ضمن الوقت ُ
وقد أشار الباحثون يف هذه الدراسة -يف أثناء مراجعتهم الدراسات السابقة -إىل َّ
أن ظاهرة
سوء السلوك األكاديمي مألوفة يف البيئات اجلامعية املختلفةَّ ،
وأن ممارسة الطلبة نوع ًا واحد ًا من سوء
السلوك يرتبط إجياب ًا بمامرستهم أنواع ًا ُأخرى (.)Patrzek , 2014 , pp.1014-1029
ثالث ًا :فلسفة التعليم اجلامعي والقيم األكاديمية
فإهنا ُر َّبام تربط هذه القيم بكل ما
عندما تتحدَّ ث جامعة ُمع َّينة عن القيم التي تريد أن ُحت ِّققهاَّ ،
تقوم به من تطوير وحتديث للربامج ،والتخصصات ،والبيئة اجلامعية؛ ُبغ َي َة حتقيق هذه القيم .ولكن،
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من املفيد التمييز بني القيم التي تسعى اجلامعة إىل حتقيقها ،بوصفها أهداف ًا ً
ألي مؤسسة،
عامة تصلح ِّ
وما هو معروف يف الكتابات اجلامعية ضمن مصطلح "القيم اجلامعية" ،وال س ّيام ما يدخل ضمن ما
سمى القيم األكاديمية.
ُي ّ
وختتلف اجلامعات اختالف ًا كبري ًا يف ما تضعه لنفسها من قيم جامعية؛ فبعضها يوجز يف عَ دِّ هذه
آخر يزيد عدد القيم إىل اثنتي عرشة قيمة أو أكثر
القيم ضمن ثالث قيم ،أو أربع ،أو مخس ،وبعض ُ
(جامع ،2012 ،صَ 6،)31-30و فق ما تراه اجلامعة من أولويات يف خصوصياهتا ،أو يف حميطها
االجتامعي الذي ختدمه .وهلذا جلأت بعض املؤسسات إىل النظر يف القيم اجلامعية ضمن أفق عاملي،
العاَل ،ال س َّيام َّ
َ
أن بعض املناطق يف
وحرص القيم يف ما خيتص باملشكالت احلقيقية يف كثري من بلدان
ا َ
عرض أساتذة اجلامعات ألشكال من املخاطر.
لعاَل متر بظروف ُتؤ ِّثر يف اجلامعات تأثري ًا عميق ًا ،و ُت ِّ
عرضون للخطر"  Scholar at Risk: SAR7دلي ً
ال
ويف هذا السياق ،نرشت شبكة "علامء ُم َّ
حدَّ دت فيه مخس قيم حمورية ،هي :احلرية األكاديمية ،واالستقاللية املؤسسية ،واملسؤولية
عرف الدليل املقصود بكل من
االجتامعية ،والوصول العادل إىل التعليم ،وحتمل املسؤولية .وقد َّ
هذه القيم اخلمس ،مع التنوية بالتداخل يف ما بينها ،وبإمكانية إضافة قيم ُأخرى ُمتعدِّ دة ممّا يناسب
كل جامعة (.)Scholars at Risk Network, 2017, pp.6-7
َّ
ولعل أكثر االهتامم واجلدل حول هذه القيم ينصب عىل قيمتي احلرية األكاديمية واالستقاللية
قوماهتا يف املواثيق الدولية ،نجد قدر ًا كبري ًا من
املؤسسية .وعند دراسة مفهوم "احلرية األكاديمية" و ُم ِّ
فثمة اختالفات يف
التشابه يف ما َير ُد عن هذه القيمة اجلامعية يف البلدان الغربية والعربية .ومع ذلكَّ ،
َ
لبحث والنرش
درسني ا
الطريقة التي ُت َ
الـم ِّ
فهم هبا احلرية األكاديمية داخل اجلامعة من :ممارسة ُ
6
الـمؤ ِّلف َّ
الـمتع ِّلم هي مخس عرشة قيمة ،تبدأ بقيمة "احلرية  ...أم
أن القيم التي يسعى التعليم اجلامعي احلر إىل غرسها يف ُ
ذكر ُ

القيم ،وتنتهي بقيمة "عاملية املعرفة واملعتمدة عىل القيم السابقة".
7

شبكة دولية مقرها مدينة نيويورك ،وهي تعمل عىل محاية العلامء الذين ُيواجهون هتديدات خطرية متس حياهتم وحريتهم
ورفاهيتهم ،عن طريق تعيينهم يف وظائف بحثية وتدريسية ُمؤ َّقتة يف مؤسسات مناسبة.
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والتدريس ،وممارساهتم خارج أسوار اجلامعة ،باعتبار َّ
أن حرية الفكر والتفكري والتعبري حق لإلنسان
رتض أن يكفلها الدستور والقانون.
يف املجتمع احلُ ِّر ،وهو جزء من احلريات العامة التي ُيف َ
وقد عرض شبل بدران طرق تطبيق قيمة احلرية األكاديمية يف عدد من البلدان ،مثل :بريطانيا،
وأمريكا ،وفرنسا ،وأملانيا( ،بدران ،2015 ،ص )325-275؛ فاحلرية األكاديمية يف اجلامعات
الربيطانية مفتوحة داخل اجلامعة وخارجها ،ويف موضوعات التخصص اجلامعي ،وغري ذلك من
أي حتفظات .أ ّما يف الواليات املتحدة األمريكية
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية من دون ِّ
فتقترص احلرية األكاديمية عىل مناقشة موضوعات التخصص األكاديمي لألستاذ اجلامعي .ولكن،
بحق محاية احلريات املدنية العامة بوصفه مواطن ًا يتم َّتع باحلقوق
ُيمكن لألستاذ اجلامعي أن ُيطالب ِّ
املدنية والسياسية .وأ ّما يف فرنسا ف ُيتو َّقع من األستاذ اجلامعي -شأنه يف ذلك شأن مجيع املواطنني -أن
يتحدَّ ث يف املسائل السياسية والدينية وغريها داخل اجلامعة بصورة حمايدة .وأ ّما يف التقاليد األملانية
ثم ة ما يمنع األستاذ اجلامعي من الدعوة إىل األفكار واالجتاهات اخلاصة به داخل اجلامعة،
فليس َّ
والتأثري يف توجهات طلبته .وقد أطال بدران احلديث عن العالقة بني احلرية األكاديمية ومبدأ
استقالل اجلامعات .غري َّ
الـمع َلنة عن هذه القيم،
أن ما حتدَّ ث عنه هذا الباحث هو الترشيعات ُ
وليس عن املامرسات الفعلية هلا.
َ
العاَل العريب جيري التعامل مع احلرية األكاديمية بطرق خمتلفة ،فث َّمة دعوات ُمل َّحة لتعزيز
ويف
احلرية األكاديمية واستقاللية اجلامعات يف ضوء االنتهاكات اخلطرية هلاتني القيمتني .وتأيت هذه
الدعوات عاد ًة من مجعيات مهنية غري حكومية ،مثل اجلمعية العربية للحريات األكاديمية التي
عامن للحريات
نرشت بتاريخ  19أبريل (نيسان) عام 2019م يف موقعها اإللكرتوين َّ
نص "إعالن ّ
األكاديمية واستقالل مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي" 8.ويشري هذا اإلعالن إىل عدد من
8
عامن
عامن يومي  16-15كانون األول 2004م ،بدعوة من مركز ّ
صدر هذا اإلعالن عن املؤمتر الذي عُ قدَ يف العاصمة األردنية ّ

الـمف ِّكرين والرؤساء واألساتذة يف اجلامعات والباحثني من خمتلف اجلامعات
لدراسات حقوق اإلنسان ،بمشاركة نخبة من ُ
العربية.
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املش كالت التي تعانيها مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي يف البالد العربية  ...وجاء فيه َّ
أن
"املشكلة الكربى التي تتصل بجميع هذه املشاكل ،وتزيد يف تفاقمها ،هي إخضاع التعليم العايل والبحث
العلمي لغايات خارجة عن نطاق غايات التأهيل ،والتكوين ،والبحث العلمي .ففي معظم البالد
العربية ،تفرض السلطات العمومية ،ال بل األجهزة األمنية ،وصايتها املبارشة عىل احلياة اجلامعية،
وتتعامل مع أعضاء اهليئة العلمية واإلدارية يف مجيع املستويات حسب منطق الوالء واملحسوبيةُ ،
وختضع

املناهج والربامج واملشاريع العلمية للحساسيات السياسية والض ِّيقة" (.) https://bit.ly/3tBENio
أن قضية احلرية األكاديمية حمسومة ،وال خالف عليهاَّ ،
وبالرغم من َّ
فإن معنى هذا املفهوم ،وطريقة
التعبري عنه ،وطرق قياسه ،كان -وال يزال -يكشف عن فجوات يف التنظري والتطبيق .وللتعامل مع هذه
ؤرش احلرية األكاديمية
الفجوات ،أنشأت جمموعة من األكاديميني من بلدان خمتلفة مرشوع ًا لتطوير ُم ِّ
تم ذلك بالتنسيق مع املعهد العاملي للسياسات العامة يف
 .Academic Freedom Index: AFiوقد َّ
عرضني للخطر يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية ،ومعهد
الـم َّ
برلني بأملانيا ،وشبكة العلامء ُ
ؤرش،
الـم ِّ
يف-ديم  V-Demيف جوتنربج  Gothenburgبمملكة السويد .ولتطوير األداة املناسبة هلذا ُ
شارك يف مجع البيانات الالزمة هلذا الغرض ( )1810باحثني من مجيع أنحاء َ
العاَل.
ؤرش حتدِّ ي ًا حقيقي ًا ملعايري تصنيف اجلامعات؛ فمن دون إدخال
الـم ِّ
الـمتو َّقع أن ُيم ِّثل هذا ُ
ومن ُ
منظور احلقوق واحلريات يف املناقشات الدولية بخصوص جودة التعليم العايل وسمعته وحوكمته،
ومن دون مراعاة احلرية األكاديمية بشكل كاف يف ُن ُظم تصنيف اجلامعات ،فلن تأيت هذه الن ُظم عىل
ؤرش احلرية األكاديمية أن "يتم َّكن األكاديميون
أسس سليمة .ويأ ُمل الباحثون القائمون عىل إعداد ُم ِّ
ومم ِّو لو األبحاث واحلكومات ،وغريهم من أصحاب املصلحة يف التعليم
والطالب وإدارة اجلامعة ُ
العايل ،من استعامله لتعزيز أنظمة املراقبةِّ ،
واخت اذ قرارات مستنرية بشكل أفضل ،وتعزيز
مو لني والقائمني عىل اجلامعات أن
للم ِّ
الضامنات امللموسة للحرية األ كاديمية ".وكذلك ُي مك ن ُ
رت حات البحث والرشاكة يف البيئات
يطلبوا تقديم اسرتاتيجيات التخفيف من املخاطر مع ُم ق َ
القمعية.
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التقرير الدويل
عرضون للخطر" حديث ًا
َ
وقد نرش املعهد العاملي للسياسة العامة وشبكة "علامء ُم َّ
ؤرش احلرية األكاديمية لعام 2020م ،وذلك بتاريخ  11مارس (آذار) عام 2021م .وكتب
بم ِّ
اخلاص ُ
برندان أومايل مقالة عن املوضوع نرشها يف جم َّلة "أخبار َ
عاَل اجلامعة" University World News:
 ،The Global Window on Higher Education9ومحلت عنوان" :خماطر جديدة ُتواجه احلرية
األكاديمية يف ظروف جائحة كورونا" ،وأشار فيها إىل البيانات والتحليالت العاملية املنشورة التي
تتحدَّ ث عن ظهور هتديدات جديدة للحرية األكاديمية عىل مستوى َ
العاَل ،مع التحول إىل التدريس
والتعلم واالختبار عن ُبعد.
أن التقارير التي أشارت إىل هذه التهديدات كانت يف البلدان القمعية خاصةَّ ،
وبالرغم من َّ
فإن التقارير
نفسها َّ
أي مكان ،ال س َّيام ما يامرسه األكاديميون
حذرت من احتامل تعرض احلرية األكاديمية ملضايقات يف ِّ
ؤرش احلرية األكاديمية
من حرية يف التعبري باملواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي .فقد انخفض ُم ِّ
ً
مقارنة بعام 2019م ،و ُيمكن إرجاع هذا التدهور إ ّما إىل اللوائح
بصورة كبرية يف معظم البلدان عام 2020م
الـمناهضة
اجلديدة التي حتد من حرية البحث والتعليم والنرش ،وإ ّما إىل األعامل السياسية القمعية ُ
الـمؤ ِّيدة للديمقراطية .بيد َّ
أن التدهور يف احلرية األكاديمية َل يكن فقط ظاهرة خاصة بجائحة
للحركات ُ
كورونا؛ ذلك َّ
ؤرش  AFIكشف عن انخفاض ُم َّطرد منذ عام 2013م ،حتّى
توسط الدرجات العاملية لـ ُم ِّ
أن ُم ِّ
إن تلك البيانات أظهرت َّ
َّ
أن دولة واحدة فقط من كل مخس دول حتمي احلرية األكاديمية جيد ًا ،استناد ًا إىل
ؤرشات ختتص باحلرية األكاديمية ،هي :حرية البحث والتدريس ،وحرية التبادل والنرش
مخسة ُم ِّ
األكاديمي ،واالستقاللية املؤسسية ،وسالمة احلرم اجلامعي ،وحرية التعبري األكاديمي والثقايف .ونحن
العاَلَّ .
أن هذا ُيمكن أن ُيعزى جزئي ًا إىل االستقطاب السيايس املتزايد يف املجتمعات حول َ
"نعتقد َّ
وأن ذلك
َل يكن خاص ًا بالبلدان التي عُ رفت بسياساهتا القمعية ،بل َّ
ؤرش
إن معظم البلدان التي ظهر فيها التدهور يف ُم ِّ
احلرية األكاديمية تقع يف الغرب ،بام يف ذلك أمريكا الشاملية ،وأوروبا ،وأسرتاليا" (.)O’Malley, 2021
 9جم َّلة بريطانية تصدر أسبوعي ًا جمان ًا ،وهلا موقع إلكرتوين ،وهي تنرش تقارير أصلية عن التعليم العايل وتطوراته وأخباره يف َ
العاَل،
ّ
املجالت واجلرائد وتقارير اجلمعيات
نرش يف
عام ُي َ
وتنرش أيض ًا بحوث ًا أكاديمي ًة ومقاالت حتليلي ًة نقدي ًة ،وتنقل خالصات ّ
واملنظامت املهتمة بالتعليم العايل ،وتتل ّقى دع ًام من مؤسسة "فورد" ومؤسسة "كارنيغي" األمريكيتني.
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ونرشت جم َّلة "أخبار َ
عاَل اجلامعة"  University World Newsيف عددها الصادر بتاريخ  27مارس
تتعرض للهجوم" .وجاء يف املقال َّ
أن
(آذار) عام 2021م مقاالً محل عنوان" :الديمقراطية واحلرية األكاديمية َّ
احلرية األكاديمية واالستقالل املؤسيس أصبحا يف مأزق يف العديد من البلدان األوروبية؛ فبعد زمن طويل من
االستقرار النسبي ،يبدو َّ
أن يف أفق التعليم اجلامعي "مسار ًا تنازلي ًا بام يتامشى مع الضغوط املتزايدة عىل األنظمة
والقيم الديمقراطية ،وتآكل سيادة القانون ،واحلدِّ من احلريات األساسية لإلنسان" (.)Steinel, 2021
وجاء يف املقال ذكر ألمثلة من بعض البلدان األوروبية ،وتأكيد عىل َّ
تتوجه ُم َّ
ؤخر ًا
"أن األنظار َّ
سامه
إىل فرنسا ،حيث دعا وزير التعليم العايل والبحث والتطوير إىل استقصاء األثر املزعوم لـام ّ
اليسار اإلسالمي يف اجلامعات الفرنسية ومرشوعات البحث" بالرغم من َّ
أن عدد ًا من املؤسسات
يتعني عىل
الوطنية واألوروبية سارعت إىل رفض هذه التوجهات ،وأ َّكدت بصورة حازمة أ َّنه َّ
احلكومات االمتناع عن التدخل يف اخلُ َطط واملرشوعات البحثية للجامعات.
واحلقيقة َّ
أن املسألة ال تقف عند التزام اجلهات املعنية بتنفيذ ما تقتضيه القيم اجلامعية يف صياغاهتا
وأهدافها ،وإ َّنام تتَّصل هبا املامرسات االنتقائية التنفيذية أحيان ًا ،وختضع العتبارات سياسية ُحمدَّ دة
وظروف خاصة كام يف دعوة وزير التعليم العايل الفرنيس املشار إليها ،وكام حصل يف الواليات املتحدة
األمريكية عند ترشيع قانون "الوطنية" بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب (أيلول) عام 2001م ،وما
رافق هذا القانون من سوء استخدام ،وتعريض حرية كثري من الناس وحياهتم للخطر 10،وما مارسته دول
ُأخرى من ترشيعات مقاومة اإلرهاب .وتقف عىل رأس االنتقائية يف التعامل مع قيم احلرية األكاديمية
الترشيعات التي وضعتها بعض الدول بخصوص معاداة السامية ،وأصبحت تعني حتديد ًا
وحرية التعبري
ُ
وجه إىل ما متارسه دولة االحتالل الصهيوين يف فلسطني.
أي نقد ُي َّ
َّ

11

ُ 10نرشت يف سوء استخدام قانون الوطنية األمريكي كتب ومقاالت كثرية ،انظر مثالً:

- Griffin, David Ray. The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official
Report About 9/11 Is Unscientific and False, Northampton, MASS, USA, 2009.

- Sensenbrenner, Jim. This abuse of the Patriot Act must end. The Guardian. First published on Sun 9
 11لالستزادة ،انظر:

)Jun 2013. (Retrieved 30/03/2021
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ويف السياق نفسه ،نرش موقع "داخل التعليم العايل"  Inside Higher Educationخرب قيام
كلية أوبرلني اجلامعية يف والية أوهايو بفص ل أستاذة البالغة واإلنشاء جوي كاريغا ميسن من
بأهن ا معادية للسامية يف وسائل
عملها يف الكلية عام 2016مُ ،
فرس َّ
بح َّج ة نرشها عبارات ُت َّ
التواصل االجتامعي .وقد رفعت هذه األستاذة دعوة قضائية عىل الكلية طالبتها فيها بالتعويض
(2018

ُ .)Flaherty,ث َّم نرشت جم َّلة "كرونيكل" يف عددها الصادر بتاريخ  5فرباير (شباط) عام

2020م خرب ًا يفيد بتسوية قضية األستاذة املذكورة ،من دون معرفة قيمة التعويضات التي حصلت
عليها هذه األستاذة (.)O’Brein, 2020
وضمن إطار سيادة الدولة ومصالح النظام السيايس فيها ،ظهرت ترشيعات ُمتعدِّ دة ملواجهة ما
سمى اجلرائم اإللكرتونية ،وأصبحت هذه الترشيعات سوط ًا ُهيدِّ د حرية التعبري؛ سواء داخل
ُي ّ
اجلامعة عىل لسان أحد األساتذة يف موقف تدرييس أكاديمي ،أو خارجها يف بحث علمي أكاديمي
أو يف مقال صحفي .وقد جرى تفسري هذه األنظمة والترشيعات ،وتطبيقها بصورة انتقائية غالب ًا؛
ملعاقبة املعارضة يف حال انتقادها إجراءات احلكومة أو إلرضاء جهات خارجية عندما يطال النقد
بح َجج عديدة ،مثل تعكري صفو العالقات مع دولة شقيقة أو صديقة.
دولة ُأخرى ُ

رابع ًا :فلسفة اجلودة الشاملة والقيم التنظيمية يف اجلامعات
من الواضح َّ
أن أكثر احلديث عن الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية يرتبط باجتاه اجلامعات
لتطبيق ُن ُظم ضبط اجلودة الشاملة التي أصبحت جزء ًا من متط َّلبات االعتامد اجلامعي.

- FIRE: Foundation for Individual Rights in Education, Submission by Fire to the Special Rapporteur
on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression Regarding
Academic Freedom on College Campuses. April 28, 2020. See the document on the link:

_- https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Submissions/NGOs/Foundation_for_Individual
Rights_in_Education_FIRE.pdf

Finkelstein, Norman. Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of
History, Los Angeles, Cal. 2008

-

- Alison, Weir. Against Our Better Judgment: The Hidden History of how the U.S. was used to create
Israel. Scotts, Valley, Cal.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

 68الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

ويف َ
العاَل العريب نجد عدد ًا من الوثائق واألدلة التي ختتص باجلودة يف مؤسسات التعليم العايل.
ففي اململكة املغربية دليل مرجعي وطني لتقييم ضامن جودة التعليم العايلُ ،يؤكِّد أمهية وجود ميثاق
للقيم؛ إذ أورد الدليل يف حقل "حكامة املؤسسة" َّ
أن قيامها بمهامها ،وحتقيق أهدافها يف إطار من
األول :توفري املؤسسة ميثاق ًا للقيم (يشمل األخالقيات،
الشفافية والنزاهة ،يكون يف ضوء معيارين؛ َّ
واملوا َطنة ،وتكافؤ الفرص ،واحرتام البيئة) .والثاين :تطبيق ميثاق القيم وتقييمه بشكل منهجي
(الدليل املرجعي الوطني لتقييم ضامن جودة التعليم العايل ،2020 ،صُ .)13ث َّم جاء احلديث عن
َ
امليثاق يف حقل سياسة البحث العلمي وتنظيمه ،الذي مفاده َّ
أنشطة البحث ُمرتبط
أن تطوير املؤسسة
بميثاق القيم .ويف ما خيص تفاصيل معيار أخالقيات البحث ،ذكَّر الدليل بمعيار توفري املؤسسة
ميثاق أخالقيات البحث (الدليل املرجعي الوطني لتقييم ضامن جودة التعليم العايل2020 ،م،
ص .)23وهي -كام هو واضح -عنرص من عنارص ميثاق القيم.
أ ّما بالنسبة إىل دليل اجلودة اخلاص بمؤسسات التعليم العايل العربية ،الصادر عن جملس ضامن
اجلودة واالعتامد التابع الحتاد اجلامعات العربيةَّ ،
فإن نصوصه ُمش َبعة بذكر القيم .و ُيؤ ِّكد الدليل
أمهية تضمني التعريف باملؤسسة عبارات "الرؤية" ،و"الرسالة" ،و"القيم" ،و"األهداف"ُ ،مع ِّقب ًا عىل
ذلك بالقول" :وقد تبدو هذه اخلطوة فلسفية إىل حد ماّ ،إال َّأهنا ُمرتابطةُ ،
الـمرتبطة
ومت ِّثل احلكمة ُ
باخلدمات اإللكرتونية ،ووجودها ،وماضيها ،وحارضها ،وما املستقبل الذي تسعى إليه ".وممّا ورد
يف الدليل لتمييز الرؤية من الرسالة" :تنبع الرؤية من الفلسفة والقيم واملعتقدات التي تتبنّاها
املؤسسة ".وهو ما ُيسهم يف حتديد كيفية اإلفادة من موقع املؤسسة اإللكرتوين .فاجلودة يف التعليم
هتتم "بالنمو القيمي واحلضاري الذي ُيؤ ِّثر يف النظام االجتامعي ".ويف ما خيص
اجلامعي ال ُبدَّ أن َّ
جماالت التعلم اجلامعي ،أبرز الدليل يف عنرص املهارات الشخصية وحتمل املسؤولية "االلتزام بالقيم
األخالقية السامية عىل النطاق الشخيص واالجتامعي ".ويف معرض احلديث عن صفات خرجيي
ؤهل املستوى الثالث  ...التقيد بالقيم واملعتقدات والتعاليم
اجلامعة ،أكَّد الدليل أنَّه "جيب عىل َ َ
محلة ُم ِّ
بأهنا "جمموعة
عرف الدليل الثقافة التنظيمية َّ
اإلسالمية يف الترصفات الشخصية واملهنيةُ ".ث َّم َّ
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املعتقدات والقيم والعادات والسلوكات والتوقعات التي يشرتك فيها أعضاء املؤسسة التعليمية".
وعند حديث الدليل عن أمهية رسالة املؤسسة التعليمية ،أكَّد َّأهنا ُتعزِّ ز القيم اإلجيابية التي تستخدم
مسارات العمل يف املؤسسة .وعند صياغة هذه الرسالة يف التعريف باجلامعة ،اشرتط الدليل أن
تشمل الصياغة "جمموعة القيم واملعتقدات التي تسود العمل يف املؤسسة ".بعد ذلك حتدَّ ث الدليل -
سامه القيم اإلجيابيةُ ،مستعرض ًا
سامه القيم االسرتاتيجية ،وذكر ضمنها ما ّ
عام ّ
بقدر من التفصيلّ -
خص بالذكر منها :اجلودة
أمثلة ُمتعدِّ دة عىل ذلكُ .ث َّم جاء عىل بيان قيم املؤسسة التعليمية ،و َّ
والتمي ز ،واحلرية األكاديمية ،والعدالة والنزاهة ،والشفافية واملساءلة ،والتعليم املستمر ،والقيادة
والعمل بروح الفريق (جملس ضامن اجلودة واالعتامد ،احتاد اجلامعات العربية.)2017 ،
لقد ربطت كثري من الدراسات التي تناولت القيم التنظيمية يف مؤسسات التعليم العايل بني
مصطلح "الفلسفة" ،و"القيم" ،و"الثقافة" ،يف أثناء احلديث عن رسالة اجلامعة وأهدافها .وقد ظهر هذا
ضمنه عديال كومان  Adela Comanدراسته املقارنة عن الثقافة التنظيمية يف
الربط يف التلخيص الذي َّ
جامعة هارفارد وجامعة بوخارست ،وحدَّ د لذلك هدف ًا هو "التعلم من أحسن اجلامعات ".وقد راجع
والحظ َّأهنا تعني أساس ًا
الباحث عدد ًا من تعريفات الثقافة التنظيمية التي وجدها يف الكتابات السابقة،
َ
جمموعة من العنارص التي تضم القيم ،واملعتقدات ،واألعراف ،والفلسفة ،وقواعد العمل ،وأنامط
تأصلة يف املنظمة ،ويشرتك فيها أفرادها (.)Coman, 2016, pp.135-145
الـم ِّ
السلوك ُ
ومن هذا الربط ما ذكره هشام بوعايص وعصام رمضان ،نق ً
ال عن عدد من الباحثني ،وذلك يف
دراستهام التي ألقت الضوء عىل انعكاسات القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة السعودية ،يف جمال تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ،وقد وجدا َّ
أن إدارة اجلودة الشاملة
هي" :فلسفة ُص ِّممت لتغيري القيم والثقافة التنظيمية ،بام جيعل املنظمة رسيعة يف استجابتها للتغريات
البيئية ،ومرنة يف تعاملها ،و ُمر ِّك زة عىل العمالء ،ويسود فيها مناخ صحي ،وبيئة تتيح أوسع مشاركة
للعاملني يف التخطيط والتنفيذ للتحسني املستمر ،وملواجهة احتياجات العمالء" (بوعايص،
 ،2016ص.)174
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ونجد هذا الربط أيض ًا يف عبارات "رؤية" اجلامعة و"رسالتها"؛ إذ ورد عدد من املواصفات التي
توضع للتعريف باجلامعة ،مثل :اجلودة الشاملة ،والقيم التنظيمية ،والثقافة التنظيمية ،وأيديولوجية
َ
تطور حقل الثقافة التنظيمية يف السبعينيات والثامنينيات من القرن
اجلامعة ،أو فلسفتها الكامنة .وقد َّ
العرشين امليالدي ،عندما بدأ يف الواليات املتحدة األمريكية اهتامم كبري بفهم األنامط الثقافية القادرة
عىل تفسري نجاحات املؤسسات اليابانية ).)Lacatus, 2013, p.422
ويف هذا اجلانبُ ،تقدِّ م الدراسات والبحوث وبرامج التدريب عدد ًا من التعريفات للثقافة
َّ
ولعل أكثر تعريف جامع
رتك يف هذه التعريفات.
التنظيمية ،وتظهر "القيم" يف صورة عنرص ُمش َ
وجدناه من بني التعريفات تعريف إدغار شاين  ،Edgar Scheinاألستاذ املتقاعد من معهد
ماساشوستس للتكنولوجيا  ،MITالذي نرش عدد ًا من الكتب ،وكثري ًا من املقاالت يف املوضوع،
وأخذت عنه كثري من الدراسات األجنبية والعربية .وتعريفه هو" :الثقافة التنظيمية هي جمموعة
فرس هلم
القيم واملعتقدات واالفرتاضات التي يشرتك هبا العاملون يف املنظمة ،ويولوهنا االحرتام ،و ُت ِّ
قواعد العمل يف املنظمة ،وأداءها لوظيفتها ،ومتكّنها من البقاء .وهي قيم ومعتقدات وافرتاضات
جلدد فيها .والثقافة التنظيمية تساعد عىل
يتع َّلمها أعضاء املنظمة مع الوقت ،ويتم تعليمها لألعضاء ا ُ
التامسك الداخيل ،والتكيف مع الظروف اخلارجية ،و ُت َعد دلي ً
ال لتطوير عمل املنظمة ،وحتسني أدائها،
ِّ
واختاذ قراراهتاِّ ،
وحل املشكالت التي ُتواجهها" (.)Schein, 2017, P.26
ومن اجلدير بالذكر َّ
أن املفاهيم واملصطلحات اخلاصة بالثقافة التنظيمية ،والقيم التنظيمية،
والبنية التنظيمية ،وضبط اجلودة ،هي أساس ًا أفكار وممارسات إلدارة عُ رفت يف منظامت األعامل
واالقتصاد والتدريبُ ،ث َّم انتقلت إىل اإلدارة اجلامعية .ومن َث َّم ،فقد عَر َفت البحوث اجلامعية بحوث ًا
تربط اإلدارة بالقيم ،وأظهرت نتائج هذه البحوث صلة بني نجاح اجلامعات يف حتقيق أهدافها
والطريقة التي هتتم فيها بالقيم التي تساعد عىل االرتقاء باألداء البحثي واألداء اجلامعي بصورة
عامة ،ورضورة التطابق بني القيم الشخصية للعاملني يف اجلامعة والقيم التي تتبنّاها اجلامعة لتحقيق
إنتاجية أفضل (محيد ،2016 ،ص.)52
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و ُتؤ ِّكد الدراسات َّ
أن العالقة بني الثقافة التنظيمية والقيم التنظيمية هي عالقة ديناميكية؛ فكل
منهام ُتؤ ِّثر يف األُخرى ،وتتأ َّثر هبا .وبالرغم من ذلكَّ ،
فإن القيم َت ُعد القلب من الثقافة التنظيمية؛
ؤرش ًا ألعضاء جمتمع اجلامعة لتحديد ما هو ُمهم ،ومعيار ًا
ألهنا ُحتدِّ د ما ينبغي أن يكون ،و ُت َعد ُم ِّ
َّ
توصل إليه باحثان من اجلامعات السعودية يف
مالئ ًام لتوجيه السلوك جتاه القضايا املختلفة .وهذا ما َّ
دراستهام املشار إليها سابق ًا عن انعكاسات القيم التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
املجمعة عىل تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة .فقد جاء فيها َّ
أن القيم التنظيمية أل ّية جامعة ال ُبدَّ أن
عرفها مجيع
تتكامل مع رؤية اجلامعة ورسالتها ،بوصفها جزء ًا من فكرهتا وفلسفتها األساسية التي يت َّ
العاملني فيها .فالقيم التنظيمية من منظور اجلودة الشاملة ال تعمل عىل توجيه رؤية اجلامعة وحسب،
الـمستخدَ م يف حتقيق هذه الرؤية؛ سواء يف ما خيتص بمجتمع اجلامعة ومجيع َمن فيه،
بل ُحتدِّ د املنهج ُ
أو يف ما خيتص باملجتمع املحيط هبا ،بام فيه من أفراد وفئات تتصل باجلامعة ،وتتفاعل معها
(بوعايص ،2016 ،ص.)191
وعند احلديث عن القيم التنظيمية يف إطار الثقافة التنظيمية ،ال ُبدَّ من مالحظة عدد من
العنارص التي جتتمع يف تكوين مفهوم "القيم"؛ فهي َّأوالً مفاهيم تدل عىل معتقدات وافرتاضاتُ ،ث َّم
هي مشاعر نفسية جتاه السلوك اإلجيايب ،وهي َتتَّصف بالعموم ،وتتجاوز مواقف ُحمدَّ دة ،ولدهيا
التوجيه الالزم الختيار السلوك واملواقف أو تقييمهاُ ،ث َّم هي ُمر َّتبة بحسب األمهية النسبية .وهبذا
َّ
التحديدَّ ،
وألن القيم مرغوبة؛ فهي ُمت ِّثل أهداف ًا
فإن القيم ُت َعد عنرص ًا أساسي ًا يف الثقافة التنظيمية.
ً
ً
إرشادية يف حياة الناس .وبالرغم من احلاجة إىل وعي اإلنسان بقيمه التي يتبنّاها،
ومعايري
حتفيزية،
َ
فإهنا تكون كامنة يف أغلب األحيان من دون أن تتط َّلب كثري ًا من التفكري عند توظيفها يف تقييم َ
العاَل
َّ
االجتامعي ،ومالمستها مواقف احلياة يف ميادينها املختلفة؛ فقد تكون القيم شخصية ،واجتامعية،
وسياسية ،ودينية ،ومهنية ،وعلمية .وال َغر َو أن نتحدَّ ث عن قيم ُمت ِّيز االنضباط األكاديمي؛
سميها قي ًام أكاديمي ًة يف العمل اجلامعي ،وقي ًام تنظيمي ًة
فاألكاديمي يشتبك مع هذه املجاالت كلها ،فنُ ّ
ألي منظمة.
يف العمليات الداخلية واخلارجية ِّ
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يتعني
ويف سياق متصل ،ال يقترص اهتامم الطلبة بقيم اجلامعة عىل مرحلة دراستهم فيها ،وإنَّام َّ
اخلرجيني حترص عىل التفاعل مع
خرجييها االهتامم هبذه القيم يف أماكن عملهم .فجمعيات ّ
عىل ّ
خرجييها بوصفهم عنرص ًا
جامعاهتم بطرق خمتلفة؛ ما يمنحها فرصة السترشاف املستقبل ،والنظر إىل ّ
اخلرجيون هذا الدعم جلامعاهتم إذا َل
ُمه ًام لدعمها يف املجتمع الواسع .وليس من السهل أن ُيقدِّ م ّ
يكونوا قد استمتعوا بخرباهتم فيها ،وحصلوا عىل وظائف مناسبة بعد التخرج ،وجرت متابعتهم
بطرق إجيابية ُتقنعهم َّ
بأن جامعاهتم متنحهم القيمة التي يستحقون .وهذه القيمة ليست حمصورة
بطلبتها احلاليني ،وما ُتقدِّ مه هلم من تعليم ودعم ومتويل ،وإنَّام متتد لتشمل القيمة التي متنحهم إ ّياها
بعد التخرج ،بوصفهم أعضاء يف املجتمع ،وموظفني ،وقادة يف مواقع املسؤولية ).(Turcan,2016,p 13
ولكن احلقيقة َّ
أن مجيع املؤسسات تستند
بأهنا "قائمة عىل القيم"،
َّ
وهلذا تتفاخر بعض املؤسسات َّ
إىل قيم تسرتشد هبا يف طريقة ِّاختاذها قراراهتا؛ لذا ُتعنى البحوث والدراسات بالنظر يف القيم التي
وجه فيها هذه القيم عمل املؤسسات .وقد أظهرت نتائج كثري
تتبنّاها املؤسسات ،وبالطريقة التي ُت ِّ
الـمتقدِّ م قي ًام ختتلف عن غريها ،و َّ
من البحوث َّ
أن ذلك ينطبق عىل
أن للمؤسسات ذات األداء ُ
مؤسسات التعليم العايل بصورة جل َّية (Trudel, 2020؛ .)Ng’ang’a, 2012, pp.211-217
تناولت كثري من البحوث موضوع القيم التنظيمية من حيث عالقتها بمفهوم "اإلدارة بالقيم"،
وبعمليات إدارة اجلودة ،وكان ملؤسسات التعليم العايل نصيب وافر من هذه البحوث .وبالرغم من
َّ
أن نتائج هذه البحوث تكاد تسلك مسار ًا واحد ًا من حيث أمهية تطبيق الفلسفة اخلاصة ب ُن ُظم
اجلودة ،وما تتط َّلبه من ثقافة تنظيمية وقيم تنظيمية ،فإ َّننا نجد كذلك َمن يضع هذه الفلسفة
ؤرش لبعض أشكال اخللل يف الفلسفة نفسها ،أو يف تطبيقاهتا التي َتتَّصف
وتطبيقاهتا حتت املجهر؛ ل ُي ِّ
ؤرشات اجلدوى واجلودة .ففي أحد هذه البحوث ،عرض الباحثون نتيجة
بالشكلية التي
تتضمنها ُم ِّ
َّ
الـمتو َّقع -بطبيعة
مراجعتهم عدد ًا من البحوث اخلاصة بضبط اجلودة يف املؤسسات املختلفة .ومن ُ
ؤرشاهتا ،ومقاييسها،
احلال -أن نجد كثري ًا من البحوث التي تكشف عن أمهية ضبط اجلودة ،و ُم ِّ
لكن بعض هذه النتائج أظهرت َّ
أن الباحثني ال يزالون يرون يف ضبط
تغريات ،و َّ
الـم ِّ
وعالقتها ببعض ُ
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اجلودة ُجم َّرد "موضة" عرصية عابرة؛ ذلك َّ
تتحول
كتسبة من إدارة اجلودة
َّ
الـم َ
أن بعض األفكار ُ
صممة ملنظامت ُأخرى ،من دون
الـم َّ
بسهولة إىل خطاب غري ف ّعال؛ إذ يتبنّى املديرون بحامسة احللول ُ
تقييم إذا كانت مناسبة ملنظامهتم أم ال .وكذلك خ ُلصت بعض هذه البحوث إىل َّ
أن اسرتاتيجيات
إدارة اجلودة تفشل كثري ًا يف تلبية التوقعاتَّ ،
وأن الثقافة التنظيمية هي العامل الرئيس يف حتديد نجاح
اسرتاتيجيات إدارة اجلودة أو فشلها ،عل ًام َّ
بأن القيم التنظيمية جزء ُمهم من الثقافة التنظيمية
(.)Kleijnen, 2009, pp.233-249
َ
العاَل خاضعة لنُ ُظم االعتامد الوطنية واإلقليمية والدولية ،وأخذت
أصبحت معظم جامعات
هذه الن ُظم تبحث عن قضايا مفتاحية تتصل بنظام اجلودة يف عملية املراجعة التي تقوم هبا مؤسسة
االعتامد لكل جامعة .وتعتمد كل مؤسسة من مؤسسات االعتامد معايريها اخلاصة يف احلكم عىل ما
سميه جودة اجلامعة .ويف هذا املجال ،عَ َمدت تريسيا ريان (خبرية اجلودة واالعتامد يف مؤسسة
ُت ّ
"لورييت" التعليمية يف والية بلتيمور األمريكية) إىل مراجعة أدبيات ضامن اجلودة يف اجلامعات ،وقد
َت َّبني هلا أ َّنه "ال يوجد اتِّفاق بشأن تعريف ضامن اجلودة ،أو نموذج ضامن اجلودة".
فإن أنظمة االعتامد المركزية و ُم َّ
أن اجلودة هي الشاغل األكرب هليئات االعتامدَّ ،
وبالرغم من َّ
عقدة
عىل املستويني اإلقليمي والدويل .و ُيمكن مالحظة الصعوبة والشكوك يف اختيار نموذج لضامن اجلودة،
أو آخر ألنواع اخلدمات املختلفة ،و ُأطر اجلودة التي تستخدمها هيئات االعتامد ،وهي ختتلف من إحدى
منظامت ضامن اجلودة إىل ُأخرى .وتقرتح الباحثة اال ِّتفاق عىل تعريف ُحمدَّ د للجودة يسمح بقدر من
حال ملسألة فلسفية ُم َّ
التنوع واالختالف؛ َّ
عقدة .فمث ً
ألن ذلك ُر َّبام ُيقدِّ م ّ ً
ال ،أال ُيمكن أن ختتلف تعريفات
بحق االختالف يف
اجلودة لتعكس الفلسفة التي تتب ّناها اجلامعة جتاه الفرد أو املجتمعُ ،ث َّم االعرتاف ِّ
احلكم عىل اجلودة ،ومراعاة املواقف املتنافسة عند تقييم اجلودة يف اجلامعة؟ (.)Ryan, 2015
كتبت الباحثة جمدلينا بالتيس ،من جامعة بوخارست يف رومانيا ،فص ً
ال يف كتاب ُحم َّرر ،عنوانه:
"دليل البحث يف األخالق وريادة األعامل واحلوكمة يف التعليم العايل" .ومحل فصل الباحثة عنوان:
"بناء ثقافة الثقة يف مؤسسات التعليم العايل :حتدِّ يات لنوع جديد من إدارة اجلودة" .وكان هدف
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الباحثة تقديم نظرة دقيقة ُمت ِّثل احلالة املعارصة جلهود مؤسسات التعليم العايل؛ ُبغ َي َة اإلسهام يف بناء
إدارة جودة جديدة تقوم عىل الثقة يف جمال التعليم ،والبحث ،والتنمية االجتامعية .وقد الحظت
أن مؤسسات التعليم العايل يف مجيع أنحاء َ
الباحثة َّ
سمى عرص ضامن اجلودة ،حيث ُحتدَّ د
العاَل متر بام ُي ّ
معايري اجلودة ،و ُتن َّفذُ .ث َّم رأت َّ
األول :ما ُي َ
كشف عنه رسمي ًا يف صورة
أن لضامن اجلودة جانبني؛ َّ
عرب عن اجلودة احلقيقية
مستندات ،ووثائق ،وإحصائيات .والثاين :اجلانب الفعيل العميل الذي ُي ِّ
لعمل اجلامعة ،لكنَّه يظل خلف ستار القضايا القانونية.
واحلقيقة َّ
أن التناقض بني اجلانبني ُيسهم يف بناء تصور غري صحيح للجودة ،وترسيخ سلوك
مؤسيس غري أخالقي .وقد تصبح مؤسسات التعليم العايل أكثر أخالقية اعتامد ًا عىل موظفيها
ً
اخلرجيني ،وتضع تصور ًا إلعادة النظر يف ثقافة
اإلداريني واألكاديميني والطلبة والباحثني،
إضافة إىل ّ
اجلودة ،وبناء هذه الثقافة عىل أساس الثقة (.)Platis, 2019, pp.118-136
وال ختلو البيانات التي ُتقدِّ مها اجلامعات ألغراض شهادات اجلودة ،وما يتبعها من مواقع يف
ُن ُظم تصنيف اجلامعات ،من حاالت حتايل وتزوير .واألمثلة عىل ذلك كثرية يف الصحافة املهتمة
بالتعليم العايلَّ ،
ولعل آخر ما ا َّ
طلعنا عليه هو اخلرب الذي نرشته جم َّلة Inside Higher Education
بتاريخ  19أبريل (نيسان) عام 2021م ،عن قضية مرفوعة عىل عميد كلية األعامل يف جامعة مت ّبل
األمريكية؛ فقد جاء يف اال ِّدعاء الذي نرشته وزارة العدل األمريكية َّ
أن العميد املذكور "تآمر وخ َّطط
بأهنا ُتقدِّ م برامج رفيعة املستوى يف ختصصات الكلية
ربعني للكلية؛ لالعتقاد َّ
الـمت ِّ
خلداع الطلبة و ُ
للحصول عىل رسوم الطلبة والتربعاتُ ".ث َّم إ َّنه قدَّ م بيانات من هذا القبيل ملؤسسة & U.S. News

 World Reportالتي تعمل عىل تصنيف اجلامعات (.)https://bit.ly/3uWRl48

خامس ًا :التنافس الدويل يف جمال فلسفة القيم يف التعليم اجلامعي
من الواضح َّ
أن االهتامم بمفهوم "القيم" يف البيئة اجلامعية َل يكن نتيجة النظر إليه فقط بوصفه
مسألة سلوكية أخالقية ،أو معرفية فلسفية ،جتد قدر ًا كبري ًا من القبول واالتِّفاق ،وإنَّام جاء االهتامم
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هبذا املفهوم أحيان ًا عىل أساس أنَّه ُيم ِّثل مسألة تنافس ثقايف وفكري وسيايس .وقد شهدنا كثري ًا من
الكالم عن الغزو الثقايف والقيم األمريكية ألوروبا ،ال س َّيام يف جمال التعليم اجلامعي؛ حتّى َّ
إن شعار
فهم يف بعض الدول األوروبية عىل أنَّه "أمركة" أكثر منه عوملة .ولذلك
عوملة التعليم العايل أصبح ُي َ
حاولت الدول األوروبية الوقوف يف وجه هذا االمتداد ،ليس يف داخل أوروبا وحسب ،بل يف
قارات َ
العاَل األُخرى.
وقد كان تطوير نظام "ل.م.د L.M.D ".الذي اعتمدته دول االحتاد األورويب للتعليم العايل
ً
عم ً
فإضافة إىل األهداف اخلاصة بالتوافق واالنسجام بني مؤسسات
ال من أعامل هذه املحاولة.
التعليم العايل ،والوفاء بمتط َّلبات التكامل األورويب يف املجاالت املختلفةَّ ،
فإن اقرتاب نظام
"ل.م.د ".من نظام الفصول والساعات املعتمدة األمريكية ،جعل اجلامعات األوروبية أكثر جاذبية
ثم أكثر نجاح ًا يف املنافسة ضد اجلامعات األمريكية ( Malamud, 2012,
للطالب األجانب ،ومن َّ

 .)pp.205-230بيد َّ
أن تعميم هذا النظام ودعمه باخلربات واالستشارات والتمويل أصبح كذلك
القوة الناعمة التي تتم َّثل يف احلضور الثقايف والفكري
وسيلة من وسائل أوروبا ملامرسة
َّ
َ
العاَل ،ال س َّيام يف بلدان إفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر
(األيديولوجي) يف كثري من بلدان
الكاريبي ،وآسيا ،واملحيط اهلادئ .وأصبحت أوروبا هبذا االمتداد متارس نوع ًا من اهليمنة الثقافية
والتأثري الفكري يتجاوز اخلطوط االستعامرية السابقة (.)Mngo, 2019, pp.215-226
َ
العاَل؛ حرص ًا منها عىل نرش الثقافة
وقد كان لفرنسا الدور األكرب يف نرش نظام "ل.م.د ".يف
الفرانكفونية ،ال س َّيام َّ
أن هذا النظام كان يف األساس فكرة فرنسية ُولدت عام 1998م بقرار اختذ يف
اجتامع وزراء التعليم لعدد من البلدان األوروبية يف باريس؛ احتفاالً بمرور ( )800عام عىل إنشاء
جامعة السوربون (GarbenSacha, 2020, p.337؛ .)Cippeitani, 2009, pp.385-398
قاومت فرنسا باستمرار اهليمنة األمريكية يف مجيع املجاالت ،ال س َّيام يف جمال التعليم ،وحاولت
دائ ًام احلدَّ من التأثري التعليمي األمريكي يف البلدان التي سبق لفرنسا استعامرها؛ حرص ًا عىل بقاء
الثقافة الفرانكفونية فيها .وكان الرئيس الفرنيس ساركوزي قد َّ
حذر من "ترسب نظام اجلامعات
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استمر ت أوروبا بتقليد التعليم العايل األمريكي .ومثل هذا التأثري التعليمي األمريكي
الضعيفة" إذا
َّ
سيكون شبيه ًا "بأمركة االقتصاد األورويب الذي حدث بعد احلرب العاملية الثانية" ( Clotfelter,

.)2012, p.24
سامه االنفصالية
أ ّما الرئيس الفرنيس احلايل إيامنويل ماكرون ،فقد استغل يف خطابه ما ّ
الهتام األكاديمية الفرنسية باخلضوع
األول) من عام 2020مِّ ،
اإلسالمية يف شهر أكتوبر (ترشين َّ
الـمف ِّكرين
لألسلوب األمريكي اخلاص بسياسات اهلُو َّية ُ ،Identity Politicsحم ِّذر ًا من "إغراء ُ
الفرنسيني بنظريات "خطرية" ُمز َّيفة تقذفها اجلامعات األمريكية عليهم ".وقد أوضح كل من وزير
التعليم ووزيرة التعليم العايل ما كان ماكرون يشري إليه بخصوص هذه النظريات؛ فهي حتديد ًا
دراسات ما بعد االستعامر ،والدراسات النقدية اخلاصة باألعراق ،ودراسات التحيز الذي يرتبط
باللون والعرق والدين .وكان ممّا قالهَّ :
تتفوق فيها
"إن العديد من املوضوعات التي كانت فرنسا َّ
الـمؤسف َّ
الـم َّثقفني الفرنسيني استسلموا للتقاليد
أن ُ
تم تقويضها ،بتخ ّلينا عنها  ...ومن ُ
أكاديمي ًا َّ
األكاديمية األُخرى ،وهي التقاليد األنجلوسكسونية القائمة عىل تاريخ خمتلف ليس تارخينا"
(.)Traisnel , 2021
ومن اجلدير بالذكر َّ
أن فلسفة القيم يف اجلامعات؛ سواء مت َّثلت يف التفاعل الثقايف مع خربات من
بالد ُأخرى ،أو يف االهتامم بمجاالت بحثية جديدةَ ،ل تكن بعيدة عن اجلداالت الفكرية واملامحكات
لكن هذه الظاهرة يف احلالة الفرنسية هي
السياسية التي ال هتتم باحلرية األكاديمية يف اجلامعاتَّ .
ور َّبام جت َّلت يف سياسات الرئيس الفرنيس ماكرون وحكومته احلالية؛ فهجومه عىل
نموذج مثايلُ ،
دراسات ما بعد االستعامر -مث ً
عرب عن مشاعر ُمناهضة للحرية الفكرية ،تقوم عىل
ال -هو نموذج ُي ِّ
تعزيز العنرصية ،وكراهية األجانب .وييدو هذا املوقف الفكري للرئيس الفرنيس جل ّي ًا إذا علمنا َّ
أن
دراسات ما بعد االستعامر ،التي اعرتض عىل وجودها يف اجلامعات الفرنسية ،وعىل ترسهبا من
اجلامعات األمريكية ،تعني يف األساس فكر ًا ُمناقض ًا لالستعامر ،بام يف ذلك النظرية النقدية للعرق،
وكلها تتقاطع مع شعار "حياة السود ُمه َّمة" (.)Traisnel, 2021
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ُث َّم َّ
ؤجج عواطف بعض ُمؤ ِّيديه،
إن اهتامات الرئيس الفرنيس ليست ُجم َّرد خطاب شعبوي ُي ِّ
األول)
وإنَّام هو حلقة من حلقات السياسة احلكومية اهلجومية املحسوبة .ففي شهر أكتوبر (ترشين َّ
من عام 2020م أعلن وزير التعليم الفرنيس عن "معركة ال ُبدَّ من خوضها ضد مصفوفة فكرية قادمة
من اجلامعات األمريكية ".فهي أطروحات -يف رأيه -ال تتوافق مع ُم ُثل اجلمهورية الفرنسية
وحسب ،بل تتناغم مع "املصالح اإلسالمية" .ويف شهر فرباير (شباط) من عام 2021م ،كشفت
وزيرة التعليم ال عايل الفرنسية عن إجراء حتقيق عن طريق بحث رسمي يف "اليسار اإلسالمي"،
ووصفته بأ َّنه "مرض قاتل للمجتمع َبأرسه  ...واجلامعة ليس لدهيا مناعة ضده" (.)Traisnel, 2021
وقد ح َّلل مراسالن جلريدة "نيويورك تايمز" يف مقال هلام بتاريخ  18فرباير (شباط) عام 2021م
الرصاع اخلفي عىل نظريات العلوم االجتامعية ،الذي تَصدَّ ر الصفحة األُوىل لثالث صحف فرنسية
َ
وحتول إىل حرب ثقافية أكرب يف فرنسا ،خت َّللتها يف العام املايض
كربى -عىل األقل -يف األيام األخريةَّ ،
الـمتنافسة للنسوية ،والنقاشات
احتجاجات حاشدة عىل العنرصية والرشطة ،والعنف ،والرؤى ُ
عرب عنه
الـم ِّ
تفجرة بخصوص اإلسالم واإلسالمية ".وقد عرض املقال ملوقف احلكومة الفرنسية الذي َّ
ُ
يف اآلونة األخرية الرئيس الفرنيس وبعض وزرائه ،ال س َّيام ما أعلنت عنه وزيرة التعليم العايل أمام
الربملان يوم الثالثاء 2021/2/16م من َّ
"جم َمل
أن املركز الوطني للبحوث العلمية س ُيرشف عىل حتقيق يف ُ
األبحاث اجلارية يف فرنسا" ،مشري ًة إىل بحوث ما بعد االستعامر عىل وجه التحديد (.)Onishi, 2021
ويف هذا السياقُ ،يمكن اإلشارة إىل صورة من اخللل القيمي واألخالقي الكامن يف ظاهرة
التعليم العاملي وتدويل التعليم؛ فالتغريات التي أصابت حقل التعليم عىل املستوى العاملي هلا
انعكاسات أخالقية ُتؤ ِّثر سلب ًا وإجياب ًا ،وبعض هذه التغريات أصبحت فلسفات تعليمية ُم ِّ
تجذرة يف
التعليم اجلامعي (ملكاوي ،2020 ،ص 12.)114-113صحيح َّ
أن الظواهر التعليمية العابرة للحدود،
التي تزايد حضورها طوال القرن العرشين امليالدي (مثل :التعليم العاملي وتدويل التعليم ،وتبادل
اخلدمات التعليمية بني بلدان َ
العاَل) كان هلا آثار إجيابية عىل مستوى األفراد الذين نالوا بعض الفائدة
 12انظر يف هذا الكتاب التعريف بفلسفة التعليم العاملي وفلسفة تدويل التعليم.

 78الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

لكن ما جيري جتاهله أحيان ًا هو اآلثار السلبية التي ُتث ِّبط فرص
من فرص هذا التعليم ،هلم وألُرسهمَّ ،
سمى هجرة األدمغة؛ ذلك َّ
أن
النمو والتطور يف البلدان الذي يأيت منها هؤالء الطلبة؛ نتيجة ما ُي ّ
ً
جمموعة ليست قليلة منهم ال تعود إىل بلداهنا .وكذلك االضطراب القيمي الناتج من اختالف
املنظومات القيمية بني جمتمعات الطلبة األصلية واملجتمعات التي يذهبون إليها للدراسة ،ال س َّيام َّ
أن
الذين يعودون إىل بلداهنم بعد الدراسة يف اجلامعات الغربية حيظون غالب ًا بفرص أفضل من حيث
املكانة والتأثري.
َّ
إن ظاهرة هجرة األدمغة ،واخللل القيمي الناتج من الدراسة يف البلدان الغربية ،مها من
بحث عىل مستويات خمتلفةُ ،
ومت ِّثل ميدان ًا واسع ًا للبحث الرتبوي واالجتامعي
املوضوعات التي ُت َ
طولة نرشها حديث ًا الباحث
واالقتصادي والسيايس .وسنكتفي يف هذا السياق باإلشارة إىل مقالة ُم َّ
الصيني وي ليو  Wei Liuيف جم َّلة "أخبار اجلامعة يف َ
العاَل :النافذة العاملية للتعليم العايل 13"،ومحلت
عنوان" :ملاذا َل يعد التدويل األخالقي خيار ًا؟" .ويف هذه املقالةَ ،ل ُينكر الباحث ما ُتقدِّ مه برامج
التعليم الدويل للطالب أو األستاذ من عائد مادي ،أو ثقايف ،أو اجتامعي ،لكنَّه أكَّد -يف الوقت
نفسهَّ -
أن هذه الظاهرة ُتعزِّ ز عدم املساواة االقتصادية ،والتقسيم الطبقي االجتامعي يف املجتمعات
ً
ومنصة جذب
إضافة إىل ما أصبح عليه التعليم الدويل من "صناعة تصدير
املحلية هلؤالء الطلبة،
َّ
ألفضل املهاجرين؛ لسدِّ النقص يف العاملة يف الدول الغربية املضيفة ".ونتيجة لذلك؛ "أصبح التنقل
الـمتقدِّ مة" (.)Liu, 2021
الدويل للمواهب يشري باجتاه واحد من البلدان النامية إىل البلدان ُ
ُث َّم قال عن نفسه" :باختياري البقاء والعمل يف كندا ،سامهت يف "هجرة األدمغة" Brain

 Drainيف الصني" ،وكسب األدمغة"  Brain Gainيف كندا  ...وهلذا سأعيش إىل األبد مع شعور
إن التعليم الدويل أ َّدى إىل توسيع الفجوة بني َمن يملكون و َمن ال يملكون يف َ
بالذنب َّ ...
العاَل ...
وعلينا أن نعرتف َّ
أن هجرة األدمغة أخطر حتد أخالقي للتعليم الدويل" (.)Liu, 2021
 13أخبار اجلامعة يف َ
العاَل :النافذة العاملية للتعليم العايل “University World News: The Global Window on Higher
سجلة يف بريطانيا ،وهلا مكاتب يف كثري من عواصم َ
العاَل.
” :Educationصحيفة إلكرتونية أسبوعية جمانية ُم َّ

فلسفة القيم وجت ِّلياهتا يف التعليم اجلامعي املعارص

فتحي حسن ملكاوي 79

سادس ًا :املرجعية الدينية للقيم اجلامعية
نستطيع أن ُنم ِّيز نشأة ما ُيمكن أن ُي َعدَّ من التعليم العايل يف اليونان القديمة ،عن نشأة هذا
التعليم يف احلضارات األُخرى يف الصني ،واهلند ،ومرص القديمة ،وبالد الرافدين .ففي اليونان ،كان
التعليم العايل يقوم عىل أسس فلسفية؛ إذ اعتمد نوع التعليم فيها عىل الفيلسوف ،وخصائص
صممة لغرض هذه املؤسسة حتديد ًا ،كام
فلسفته .وكانت املؤسسة التي ُيقدِّ م فيها الفيلسوف دروسه ُم َّ
هو حال األكاديمية  Academyالتي كان يعرض فيها أفالطون حماوراته مع تالميذه ،والليسيوم
 Lyceumالتي أنشأها أرسطو بعد خروجه من أكاديمية أستاذه أفالطون ،وبدأ ُيقدِّ م فيها دروسه
عام قدَّ مه أفالطون .وما ذكرته
ومناقشاته وتدريباته ومعاجلاته الطبية بمنهج فلسفي خمتلف ّ
الدراسات التارخيية عن هذه املؤسسات ُيؤ ِّكد َّأهنا كانت أقرب ما تكون إىل اجلامعة املعروفة يف هذه
األيام (.)Herman , 2014, pp.61-78
أ ّما مؤسسات التعليم العايل يف احلضارات القديمة األُخرى؛ يف اهلند ،والصني ،ومرص القديمة ،وبالد
الرافدين ،فقامت أساس ًا عىل التعليم الديني ،وكان األساتذة فيها رجال الدين والكهنة ،حتّى َّ
إن املوضوعات
درس ألغراض دينية .وأ ّما يف احلضارة اإلسالميةَّ ،
فإن العديد من
األُخرى ،ال س َّيام ال َفلك والطب ،كانت ُت َّ
مؤسسات التعليم العايل القديمة ما تزال قائمة ح ّتى اليوم ،ومن أمهها :جامعة الزيتونة يف تونس التي ُأنشئت
عام 120ه (737م) ،وجامعة القرويني يف فاس باملغرب التي ُأنشئت عام 245ه (859م) ،وجامعة األزهر يف
القاهرة بمرص التي ُأنشئت عام 361ه (972م) .وبالرغم من َّ
أن التعليم الديني يف هذه اجلامعات كان هو
درس إىل جانبه .وباملثلَّ ،
األساس ،ف َّ
فإن مؤسسات التعليم العايل التي
إن مواد تعليمية ُم ِّ
تنوعة عديدة كانت ُت َّ
ظهرت يف أوروبا بعد دخول املسيحية فيها خالل القرن الرابع امليالديُ ،ث َّم يف أمريكا ،كانت مؤسسات دينية
يف األساس 14،ولكنَّها بدأت منذ مطلع القرن العرشين امليالدي بإضافة مهام ُأخرى إىل املهمة الدينية ،أو
ّ
ور َّبام إقصاء الدين عن احلياة اجلامعية أو املناهج اجلامعية.
التخيل هنائي ًا عن املهمة الدينيةُ ،
 14لتعرف املزيد عن الرتبية والتعليم يف احلضارات القديمة حتى بداية عرص النهضة ،ومتييز ما ُيمكن وصفه بالتعليم العام من
التعليم العايل يف هذه احلضارات ،انظر:
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ال -بدأت رسالتها بالتعليم الديني ،حتّى َّ
فجامعة هارفارد األمريكية -مث ً
إن اخلاتم أو الشعار
ستمد
ؤسس اجلامعة املصدر الوحيد الذي ُت َ
الذي اعتمدته كان يرمز إىل الرب (املسيح) الذي عَ دَّ ه ُم ِّ
منه املعرفة .أ ّما الكتابان املفتوحان يف
أعىل الشعار فريمزان إىل العهد
القديم والعهد اجلديد من الكتاب
الـمقدَّ س يف املسيحية .وأ ّما الكتاب
ُ
الثالث يف الشعار فمقلوب ،وغري
مفتوح؛ َّ
ألن احلقيقة لن تظهر ّإال عند
أن الشعار احلايل أظهر الكتب الثالثة وهي مفتوحة؛ للداللة عىل َّ
املجيء الثاين للمسيح .غري َّ
أن
اجلامعة َل تعد بحاجة إىل انتظار املعرفة من مصدر خارجي ُمقدَّ س (علوي)؛ فاإلنسان هو املصدر
الوحيد للمعرفة.

15

ُث َّم أخذت فلسفة اجلامعات ُتر ِّكز عىل نمو املعرفة اإلنسانية وتقدمها ،والنظر إىل اجلامعة
أن ال ُبعد الديني َّ
جاعلة هدفها البحث عن احلقيقة .بيد َّ
ً
ظل حارض ًا يف كثري
بوصفها مصنع املعرفة،
من اجلامعات املعارصة؛ فبالرغم من َّ
أن قيم اجلامعات املعارصة تتشابه غالب ًا يف ما ُحتدِّ ده من قيم
فإهنا تضيف ما يشري إىل ما متتاز به كل جامعة من خصوصية دينية ُحمدَّ دة .فجامعة يورك سنت
مدنيةَّ ،
جون يف اململكة املتحدة -مث ً
ال -تنص قيمها عىل ما يأيت" :تلتزم اجلامعة بتوفري تعليم عال ممتاز،
و ُمنفتح ،وتقدمي ،حيتضن االختالف ،ويتحدّ ى التحيز ،و ُيعزِّ ز العدالة ،ويتش َّكل يف مؤسسة كنيسة
يورك سنت جون" ( .)www.yorksj.ac.uk

 ملكاوي ،الفكر الرتبوي اإلسالمي املعارص ،مرجع سابق ،ص.94-69 15انظر تفاصيل تاريخ الشعار يف املوقع اإللكرتوين:
https://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/seal-of-approval/

انظر حتليل الفرق بني الشعارين يف املوقع اإللكرتوين:
http://thoughtfortheweek-jeff.blogspot.com/2014/01/harvard-universitys-original-purpose.html
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الح ظ وجود مؤسسات دينية بني مؤسسات التعليم العايل ،أو مؤسسات َتتَّ خ ذ
الـم َ
ومن ُ
من القيم الدينية فلسفة هلا ،ومنها مؤسسات عامة ،و ُأ خرى خاصة ،وبعضها ربحية ،وبعض
الح ظ أيض ًا
الـم َ
آخر ليس هدفه الربح ،ومنها ما نشأ ُمب ِّك ر ًا  ،ومنها ما هو حديث ومعارص .ومن ُ
ُ
أ َّن هذه القيم الدينية تكون حارضة يف رؤيتها ،ورسالتها ،وبرامج عملها ،ونوعية أقسامها
( 16.)Daniels, & Gustafson, 2016, pp.90-100وقد ال تكون رسالتها الدينية ُمنحرصة يف إعداد
تخصصني ألداء املهام واألعامل الدينية اخلاصة ،وإ َّنام تشمل تعزيز مبادئ الدين يف املجتمع
الـم ِّ
ُ
املحيل ،أو حتّى تغيري َ
العاَل.
ومن األمثلة عىل ذلك الطريقة التي صاغت هبا جامعة سياتل باسيفيك عبارة رسالتها
املؤسسية" :جامعة سياتل باسيفيك هي جامعة مسيحية ُملتزمة متام ًا بالتفاعل الثقايف وتغيري َ
العاَل من
خالل ختريج أشخاص يتم َّت عون بالكفاءة واألخالق واحلكمة ،وبناء جمتمع يمتلئ بالنعمة والفضل"
الحظ َّ
أن كل الربامج األكاديمية واملناهج الدراسية
الـم َ
( .)https://spu.edu/homepage-testو ُ
رتكة يف اجلامعة ُمش َبعة هبذه الفلسفة ،ومن ذلك َّ
سمى مركز النزاهة يف
أن يف اجلامعة مركز ًا ُي ّ
الـمش َ
ُ
األعامل ،و ُيعنى بتدريب رجال األعامل عىل "استكشاف اإليامن املسيحي ،والنزاهة ،والقيادة،
والرفاهية يف األعامل التجارية ،وحتويل العمل التجاري إىل ُمشارك يف عمل إبداعي يقود إىل
اخلالص بنظرة كلية للنزاهة ".فهذا املركز ينظر إىل األعامل بوصفها ساحة فاعلة والزمة للشهادة
الـمهم للمهنيني املسيحيني أن يروا الوظائف التي يدعمها املركز بوصفها خدمة
املسيحية؛ إذ من ُ
مهنية؛ خدمة ألهداف اهلل ،والعمل من أجل ازدهار اخلليقة كلها.

17

تخصصة يف تقديم التعليم
ومن مؤسسات التعليم العايل التي تقوم عىل القيم ،مؤسسات ُم ِّ
الديني والثقافة الدينية يف مجيع براجمها ،كام هو احلال يف اجلامعات اإلسالمية ،وكليات الرشيعة،
 16من املالحظ أن  Danielsو  Gustafsonباحثان من جامعتني نشأتا عىل أسس دينية وكتبا بحث ًا يصف كيف ُتع ِّرب عبارات رسالة
تضمن بحثهام مراجعة للبحوث والدراسات ذات الصلة باملوضوع.
اجلامعة عن فلسفتها وقيمها الدينية ،وقد َّ
 17لتعرف شهادة التعليم املستمر التي ُيقدِّ مها املركز يف موضوع "اإليامن والعمل" ،انظر املوقع اإللكرتوين:
- https://spu.edu/academics/school-of-business-and-economics/professional-education/faithbusiness-certificate (Retrieved April 4, 2021).
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وكثري من املعاهد الدينية  Seminariesاملسيحية واليهودية التي ُتعد طلبتها لالضطالع بالوظائف
الدينية املختلفة يف مؤسسات املجتمع.

رتك إنساين
سابع ًا :القيم اجلامعية ُمش َ
نحن ُنؤمن َّ
بأن اإلسالم ُيقدِّ م فلسفة واضحة وشاملة للحياة ،يف ميادينها املختلفة ،بام يف ذلك
ميدان التعليم يف موضوعاته ومستوياته ومراحله .والتفكري الفلسفي ،ضمن هذه الفلسفة ،هو الذي
َ
َ
العاَل اإلسالمي رؤيتها
الـمتو َّقع أن تكتب اجلامعات يف
ُيشكِّل الرؤية اإلسالمية
للعاَل .ومن ُ
بمن فيها من
ورسالتها بصورة تكشف عن هذه الفلسفة ،يف سعيها لتحقيق أهدافها التي ختتص َ
أساتذة وطلبة وإداريني ،وبام يسود فيها من بيئة نفسية وتنظيمية وأخالقية .وهذا التفكري الفلسفي
َ
بالعاَل الطبيعي واالجتامعي والنفيس ،ويعني ذلك
هو تصور كيل جييب عن األسئلة التي ختتص
حتديد ًا اجلانب املادي من الوجود بأشيائه وظواهره وأحداثه ،وحياة اإلنسان وتزكيته الروحية
والنفسية ،واالجتامع البرشي ووظيفته يف حتقيق العمران املادي واملعنوي ،وبناء احلضارة اإلنسانية
الراشدة يف هذه احلياة الدنيا ،وما ُيعد اإلنسان للسعادة يف احلياة األُخرى.
ونحن ُنؤمن أيض ًا َّ
بأن يف القرآن الكريم ،ويف بيانه احلكيم يف السنَّة النبوية ،وما يشرتطانه من
فهم مقاصدي ،لـام فيهام من قيم اهلدى والرشد ،ضمن سقف اخلربة البرشية النامية؛ ما ُيو ِّفر
لإلنسانية ما تصبو إليه من حق وعدل وسالم ،دون أن يمنع ذلك من سعي اإلنسان الدائم
لالكتشاف والرت ّقي والتقدم.
َ
َّ
للعاَل ،يصلح أن يكون
إن مثل هذا التفكري الفلسفي يف الرؤية اإلسالمية ،أو الرؤية اإلسالمية
رتكة للمجتمعات البرشية ،من
رتك اإلنساين الذي ُحي ِّقق مصالح ُمش َ
الـمش َ
سميه ُ
مفهوم ًا مناسب ًا لـام ُن ّ
دون أن يعني بالرضورة انتفاء اخلالف واالختالف بينها؛ َّ
تتضمن القدرة عىل تدبري
ألن هذه الرؤية
َّ
تتضمنه من حقائق وروابط
سوغ جتاوز كثري من عنارص االئتالف ،وما
هذا االختالف ،الذي ال ُي ِّ
َّ
التوظيف
رتك اإلنساين
ُ
رتكة .وكذلك ال ينبغي أن " ُي ِّ
للمش َ
شوش عىل هذه احلقيقة ُ
ومصالح ُمش َ
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العوملي للمفهوم اهلادف إىل حمو اخلصوصية الثقافية للشعوب ،ومتييع القيم اخللقية اإلنسانية"
(رفيع ،2011 ،ص .)142-115فالعوملة املعارصة ،ال س َّيام يف جمال التعليم اجلامعي ،متارس بأدواهتا
ً
هيمنة قاهر ًة ،تستهدف اخلصوصيات الفكرية للمجتمعات البرشية،
السياسية واالقتصادية والثقافية
وبخاصة املجتمعات اإلسالمية ،ومرجعياهتا الثقافية واحلضارية.
َّ
رتك اإلنساين" ليس جديد ًا يف الفكر اإلسالمي املعارص ،فهو تذكري مبارش
الـمش َ
إن مفهوم " ُ
ب حقائق الفطرة ،ووحدة األصل البرشي ،والتكريم اإلهلي لإلنسان .وهو أيض ًا تذكري بقيمة التعارف
بني املختلفني من الشعوب والقبائل؛ سواء أكان هذا االختالف يف األعراق واأللوان أم يف العقائد
واألديان ،بل َّ
إن أصل األديان كلها هو الدين الواحد الذي أرسل اهلل سبحانه به الرسل مجيع ًا يف
خمتلف مراحل التاريخُ ،ث َّم اختتم نزول الوحي برسالة اإلسالم .وكل ما يف هذه الرسالة هو رمحة
رتك إنساين؛ سواء يف املعتقدات أو املعامالت أو األخالق التي تكفي الجتامع
للعاملني ،فهو ُمش َ
رتك إنساين ،أ ّما آخرهتم فأمرها إىل اهلل سبحانه الذي ُحياسب الناس
الناس عليها يف حياهتم ضمن ُمش َ
برمحته وعدله عىل كسبهم يف الدنيا.
رتك والدين اخلاص ،وذلك يف تفسريه لقوله تعاىل :ﱣ ﱩ
الـمش َ
وقد م َّيز ابن تيمية بني الدين ُ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ [الشورى]13 :؛ إذ قال" :فإ َّنام رشع لنا من الدين ما ُو ّصوا به (أي
األنبياء الذين ورد ذكرهم يف اآلية ،وهم اخلمسة ُأ ولو العزم من الرسل) من إقامة الدين ،وترك
فتضم ن الكالم أشياء :أحدها :أ َّن ه رشع لنا
التفر ق فيه .والدين الذي ا َّت فقوا عليه هو األصول،
َّ
ص بنا ،وهو اإلسالم واإليامن
الـم ختَ َّ
رت ك ،وهو اإلسالم واإليامن العام ،والدين ُ
الـم ش َ
الدين ُ
رت ك ،وهنانا عن التفر ق فيه .والثالث :أ َّن ه أمر
الـم ش َ
اخلاص .والثاين :أ َّن ه أمرنا بإقامة الدين ُ
رتك ،وهناهم عن التفر ق فيه" (ابن تيمية ،د.ت ،ص.)51-50
الـم ش َ
املرسلني بإقامة الدين ُ
رت كة بني رساالت األنبياء ،القائمة عىل عدد
الـم ش َ
رت ك هو دين املبادئ واألصول ُ
الـم ش َ
فالدين ُ
من القيم الكربى ،مثل :توحيد اخلالق ،ووحدة األصل البرشي ،والتعارف بني البرش ،وتكريم
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رتكة
الـم ش َ
اإلنسان وحريته .ومن َث َّم ،فاملرجع ية الدينية يف التعامل بني الناس تقوم عىل القواسم ُ
بني األديان.
سامه اإلسالم العام الذي حتدَّ ثت عنه السور املكية التي
ويف مقام آخر ،أشار ابن تيمية إىل ما ّ
رتكة ،التي ا َّتفق عليها الرسل ،التي ال ُبدَّ منها ،وهي اإلسالم العام،
الـمش َ
"نزلت باألصول الكلية ُ
األولني واآلخرين دين ًا غريه .وأ ّما السور املدنية ففيها هذا ،وفيها ما
الذي ال يقبل اهلل من أحد من َّ
صىل اهلل عليه وس َّلم من الرشعة واملنهاجَّ .
خيتص به حممد ّ
فإن دين األنبياء واحد" (ابن تيمية ،د.ت،
ص.)33 -32
َّ
رتك اإلنساين ال تأيت من موقف الضعيف يف
إن الدعوة إىل تطوير املفهوم اإلسالمي لل ُمش َ
استجداء القوي ،وإ َّنام تأيت من قبيل تصحيح اخللل الذي وقعت فيه األُ َّمة اإلسالمية ،حني خت َّلفت
عن مواكبة حركة التقدم العلمي يف امليادين الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية ،وعكفت عىل تقليد ما
الـم ِّ
تأخرة ،فعجزوا
الـمتقدِّ مة ،وعىل اقرتاض ما أنجزه غريهم يف القرون ُ
أنجزه علامؤها يف القرون ُ
عن مواصلة اإلسهام يف احلضارة البرشية ونرش القيم اإلنسانية ،مع العلم َّ
بأن القيم يف الرؤية
رتك
للمش َ
ؤسس ُ
اإلسالمية ذات املرجعية الدينية املقاصدية العامة هي قيم إنسانية عاملية ،تصلح أن ُت ِّ
اإلنساين .وقد اقرتن بالتخلف عن مواكبة حركة التقدم العلمي عزوف عن االستفادة مم ّا َّ
حققته
األُمم األُخرى من إنجاز علمي ومعريف ،واحلذر من التفاعل معها ،واالنغالق عىل حتيزاهتا الذاتية.
رسخ دعائم التخلف ،وفرض رؤيته وثقافته
ُث َّم ما لبثت األُ َّمة أن وقعت حتت براثن االستعامر الذي َّ
وعلومه ،فأصبحت األُ َّمة اليوم عالة عىل اإلنتاج الفكري واحلضاري يف خمتلف امليادين ،وقد مت َّثل
ذلك بصورة أكثر وضوح ًا يف ميادين التعليم اجلامعي؛ يف فلسفته و ُن ُظمه ،حتّى يف ثقافته وقيمه.
وهلذاَّ ،
الـمتش ِّبعة هبذا
رتك اإلنساين
َّ
يتوجه إىل الذات اإلسالمية ُ
الـمش َ
فإن اخلطاب بمفهوم ُ
َ
العاَل ،يف صورة
املفهوم ومرجعيته املقاصدية؛ ليكون هلذه الذات حضورها الفاعل عىل ساحة
وجه هذا
مبادآت مشحونة بالثقة بالنفس ،ال يف صورة ردود فعل استجدائية خجولة .ومن َث َّم ،فقد ت َّ
الـمهيمن ،بالتفاعل اإلجيايب واحلوار
اخلطاب -هبذا املفهوم -إىل اآلخر ،ال س َّيام اآلخر الغريب ُ
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َّ
رتكة جلميع البرش ،عند شحن ساحة التعليم
عام
يتحقق من مصالح حقيقية ُمش َ
الواثق؛ للكشف ّ
رتكة ،ونزع التيار اجلارف الذي ُمت ِّثله عوملة التعليم اجلامعي ،بام حيمله هذا
اجلامعي بقيم إنسانية ُمش َ
التيار من نزعة ُمتمركزة عىل ثقافة الغرب ومرجعيته ،و ُمش َبعة بروح اإلقصاء والتهميش
للمرجعيات األُخرى ،وإنكارها َّ
حقها يف االختالف والتاميز ،وأمهيتها يف اإلسهام يف ترشيد احلضارة
البرشية وإغنائها.
رتك اإلنساين وتأصيل
الـمش َ
وثمة منطلقات ُمه َّمة ال ُبدَّ أن تكون حارضة يف تقديم خطاب ُ
َّ
القيم املعرفية واملنهجية التي تستند إليها التخصصات العلمية اجلامعية .ومن أهم هذه املنطلقات
ُ
ضبط فهمنا لعدد من املفاهيم املركزية ،ال س َّيام مفاهيم املعرفة ،والقيم ،والعوملة .فضبط فهمنا
وأهنا حمايدة ،وهو قول ال يستقيم؛ َّ
للمعرفة يعني ر َّد القول َّ
ألن املعرفة تتأ َّثر يف
بأن املعرفة ال دين هلاَّ ،
صياغتها ودالالهتا بحالة اإلنسان الذي أنتجها ،ورؤيته للذات واآلخر ،وتصوراته عن َ
العاَل واحلياة
َ
والقيم؛ ذلك َّ
تتضمنه من تصورات اعتقادية،
للعاَل ،وما
أن اإلنسان كائن ثقايف يتأ َّثر إنتاجه برؤيته
َّ
وهو أيض ًا كائن اجتامعي يتأ َّثر بعوامل التنشئة وضوابط العالقات ،وهو كذلك ذو نفسية هلا
طموحاهتا وأهواؤها.
َّ
إن ضبط فهمنا للقيم يعني تسديد النظر إىل مفهوم "القيم" .فكل فئة من فئات البرش (دينية،
ستمدَّ ة من املرجعية احلاكمة لكل منها .وقد
سياسية ،تعليمية )... ،تتحدَّ ث عن قيم خاصة هباُ ،م َ
ً
لكن الصفة الغالبة عىل مصطلح "القيم" أن تكون
نجد قي ًام حممود ًة عند فئة ،و
مرذولة عند ُأخرىَّ ،
صفة لـام نعطيه من قيمة إجيابية لليشء أو الفعل ،أو الفكرة؛ فالصدق -مث ً
ال -قيمة فاضلةَ ،يود لو
عرف كل إنسان هبا ،والكذب صفة مرذولة ال يرغب أحد أن َيتَّصف هبا .فإذا َو َجد دعاة القيم
ُي َ
فإهنم سيكونون أقوى ُح َّج ًة ،وأعمق أثر ًا .وهلذا
الفاضلة الطريقة املناسبة لعرض ما يتبنَّونه من قيمَّ ،
ُت َعد القيم مدخ ً
رتكات ذات
الـمش َ
ال مناسب ًا لـام قد يتَّفق عليه املختلفون ،حني جيدون مساحة من ُ
تعارف عليها بينهم؛ سواء بمرجعية دينية ،أو
الـم َ
األساس الفطري يف البرش ،والفضائل األخالقية ُ
بمصالح عملية.
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أ ّما ضبط فهمنا للعوملة ف يعني رضورة تفكيك تيار العوملة يف مناهج التعليم اجلامعي ،وإعادة
بناء فلسفة التعليم اجلامعي يف املجتمعات العربية واإلسالمية؛ ذلك َّ
أن اجلامعة اليوم (فكر ًة،
ً
الـمتن ِّفذة يف
ومؤسسة) أصبحت ظاهرة عاملية ذات اجتاه واحد؛ إذ حتاول بعض الفلسفات والقوى ُ
َ
حملة بأفكار وقيم ُهتدِّ د ما تتبنّاه بعض
الـم َّ
العاَل عوملة -أي تعميم -أنامطها اخلاصة من اجلامعاتُ ،
املجتمعات من منظومات فكرية وقيمية ،فال ُبدَّ لنا يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية من الفهم
الصحيح لفلسفة القيم يف اجلامعات التي تتبنّاها منظومات العوملة وأدواهتا السياسية واالقتصادية
والفكرية يف أربعة جماالت عىل األقل:
أ .إعامل الرؤية النقدية لـام هو معروض اليوم عىل املستوى العاملي من قيم أكاديمية جامعية
ُتعني اجلامعة عىل حتقيق أهدافها ،يف خدمة احلقيقة ،ونمو العلم ،وبناء املعرفة ،وتلبية متط َّلبات
املجتمعات البرشية يف التقدم والرت ّقي احلضاري.
رتك اإلنساين العام،
الـمش َ
ب .النظر يف ما هو معروض من القيم اجلامعية ،التي ُت َعد من ُ
عرب عن املضمون الثقايف واحلضاري ملجتمعاتنا ،و ُتعزِّ ز اهل ُو َّية الفكرية والقيمية هلذه
وتكييفه بصورة ُت ِّ
املجتمعات ،وال يكون ذلك بالقبول أو الرفض بصورة مبدئية ،وإ َّنام يكون بالتحليل النقدي الذي
الضار عن املعدن النفيس ،والزَّ َبد الذي يذهب ُجفا ًء عن
خل َبث
حيتفظ بام هو حق يف ذاته ،وينفي ا َ
َّ
سيل املاء النافع لألرض.

18

رتك اإلنساين ،ليس يف جمال
الـمش َ
ت .تطوير فلسفة للقيم اجلامعية ،تكون أكثر تعبري ًا عن ُ
الصياغة الفكرية النظرية وحسب ،بل يف جمال املامرسة والتطبيق العميل؛ حتّى تتم َّكن جامعاتنا من
رتك ًا إنساني ًا ،بدي ً
الـمتن ِّفذة يف
ال عن جهود القوى ُ
تقديم نموذج عميل من القيم يصلح أن يكون ُمش َ
َ
العاَل ،التي حتتكر معنى القيم ،ومتارسه بصورة انتقائية تنتفي معها العدالة.

 18استئناس ًا باملثل القرآين :ﱣ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ
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الـمتم ِّيز الذي تنتظره اإلنسانية من
ث .ميدان اإلضافة النافعة ،واإلبداع األصيل ،واإلنجاز ُ
عمل العقل املسلم املعارص يف حمتوى املعرفة اجلامعية نفسها ،يف جماالت العلوم املختلفة ،يف ُبعدهيا:
النظري والتطبيقيُ ،ث َّم يف ُبعدها الثالث ،وهو الفلسفة التي ُتؤ ِّطر ُك ّ ً
ال من البناء الفكري ،والتطبيق
العميل .فهذا األساس الفلسفي هو الذي يكشف عن املنطلقات الفكرية والقيم املرجعية التي تستند
إليها املعرفة ،يف صياغتها وتوظيفها ،واخللفية الفكرية والقيمية لـمن صاغ هذه املعرفة من العلامء
رتك اإلنساين من املنافع واملصالح ،وتلبية رشوط العمران
الـمش َ
والباحثني ،وصوالً إىل حتقيق ُ
والتقدم احلضاري.
يتعني عىل العقل املسلم املعارص أن يتعامل بمسؤولية عالية مع ظاهرة
وتأسيس ًا عىل ذلكَّ ،
تضارب القيم يف التعليم اجلامعي؛ ذلك َّ
أن الطالب اجلامعي املسلم يدرس معظم املواد اجلامعية
بمرجعية علامنية ،متليها الرؤية الفكرية التي ُتقدِّ مها املراجع العلمية ،أو طريقة العرض التي
يستعملها األستاذ .وقد تتناقض هذه الرؤية مع اخللفية الدينية والثقافية اإلسالمية هلذا الطالب،
ور َّبام جتعله يعيش يف عا َملني منفصلني ،وينتهي به املطاف إىل اإلحباط أو
فتوقعه يف القلقُ ،
االستالب؛ ما ُيؤ ِّثر يف قدرته عىل اإلنجاز واإلبداع .وليس سه ً
ال اخلروج من هذه احلالة إذا َل ُيو ِّفر
التعليم اجلامعي فرص ًا لألستاذ والطالب ،تساعد ُك ّ ً
ال منهام عىل التحليل النقدي للمعرفة املتاحة،
وإعادة صياغتها بصورة ال ُختل باملوضوعية واالستقامة والتطابق مع الواقع ،وتسمح -يف الوقت
نفسه -بإمكانية استيعاب هذه املعرفة َوفق منهجية التكامل املعريف التي ُتؤ ِّطرها ضمن قيم التوحيد
والتزكية والعمران.
أوضحنا يف ثنايا هذا البحث كيف َّ
الـمه َّمة يف القيم اجلامعية ليست يف ما تصوغه
أن املسألة ُ
الدول واجلامعات من مفردات قيمية ،وإ َّنام يف املامرسة العملية هلذه القيم؛ فاملامرسة حتتكم -يف كثري
من األحيان -إىل توجهات سياسية ،وختضع لضغوط اقتصادية وإعالمية ،بحيث تفقد نصوص
القيم قيمتها.
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وقد الحظنا َّ
أن االهتامم األكرب بالقيم اجلامعية ينرصف إىل قيمتي احلرية األكاديمية ،واستقالل
لكن الصياغة اجلميلة هلاتني القيمتني -يف حدِّ ذاهتا -حتتاج إىل تكييف ،وتأطري،
اجلامعات ،و َّ
وحتديد .فاحلرية األكاديمية -مث ً
ال -ليست قيمة ُمط َلقة يامرس فيها األستاذ اجلامعي ما يشاء من
القول والفعل ،أو خيتار منها ما يشاء من موضوعات البحث .فقيم اجلامعة تبقى ضمن إطار قيم
الـمتو َّقع أن ُتعزِّ ز اجلامعة قيم املجتمع؛ سواء يف
املجتمع الذي يبني اجلامعة لتخدمه .وهلذا ،فمن ُ
عني ،أو يف ما ُتنتجه اجلامعة
بناء شخصية الطالب،
ليتخرج فيها قادر ًا عىل خدمة جمتمعه يف جمال ُم َّ
َّ
عن طريق مراكز البحث وجهود األساتذة والطلبة من بحوث ُتسهم يف ِّ
حل مشكالت املجتمع يف
تخصصة ،وتدفع حركة النمو والتقدم العلمي ،و ُحت ِّقق للمجتمع حضور أبنائه يف
الـم ِّ
املجاالت ُ
ساحة اإلنجاز العلمي واحلضاري العاملي.
فاحلرية األكاديمية ال تعني فتح الباب واسع ًا أمام االستهتار بقيم املجتمع وعنارص وحدته
الـم َّت َفق عليها يف مؤسسات
ومتاسكه ،وال تعني أيض ًا إجراء البحوث خارج اخلُ َطط واألولويات ُ
اجلامعة واملجتمع ،وال تعني كذلك تكييف نتائج البحوث املدعومة من رشكات جتارية ،عىل نحو
خيدم مصالح هذه الرشكات ،عىل حساب مصالح مجهور الناس يف املجتمع املحيل أو العاملي.
أ ّما استقالل اجلامعة فهو يعني أن تكون اجلامعة مستقلة فكري ًا وأخالقي ًا عن السلطة السياسية
والقوة االقتصادية يف عدد من املجاالتَّ ،
لعل أمهها :االستقالل التنظيمي العام الذي خيتص بالقيادة
َّ
واحلوكمة واهلياكل اإلدارية والتنظيمية ،وشؤون التوظيف اخلاصة باألساتذة واإلداريني وترقيتهم
وتطوير قدراهتم ،واملسائل األكاديمية اخلاصة بالدرجات العلمية وقبول الطلبة و ُن ُظم االمتحانات،
واملسائل املالية التي ختتص بتوفري األموال واملمتلكات الالزمة للجامعة واستثامرها وإنفاقها.
ويف ذلك قيمة ُم ه َّم ة تتصل بتحرير طاقات اإلبداع ،وتعزيز املستوى املناسب من احلرية
عر ف باجلامعات،
األكاديمية .ومعظم املؤسسات التعليمية القديمة ،التي أصبحت اليوم ُت َ
نشأت بصورة مستقلة من حيث اإلدارة ،والتمويل ،واملناهج ،تبع ًا لألغراض العلمية والدينية
ل ـمن أنشأها ،وكان االستقالل املايل هو أساس حتقيق استقالليتها  .وكانت القيادة اجلامعية
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متتلك القدر األكرب من صالحية ِّاختاذ القرارات ،ولك َّن اجلامعات املعارصة أصبحت أداة
تنوعة ،أمهها تسويق األفكار واألشياء،
السلطة السياسية
والقو ة االقتصادية يف حتقيق أغراض ُم ِّ
َّ
وهنا تكمن املشكلة.
وقد حاول باحث ياباين دراسة املعنى املختلف الستقالل اجلامعة يف السياق التارخيي واملقارن،
والنظر يف التحول الذي طرأ عىل تعريف "استقاللية اجلامعة" يف إنجلرتا واليابان ،فوجد َّ
أن هذا
التعريف فيهام خيتلف تقليدي ًا .ففي إنجلرتا ،كان استقالل اجلامعات بمنزلة أيديولوجية للجامعات
حلاميتها من الضغوط اخلارجية .أ ّما يف اليابانَّ ،
فهم يف سياق التنسيق مع
فإن استقالل اجلامعة كان ُي َ
الوزارة املعنية بالتعليم اجلامعي .وبالرغم من ذلكَّ ،
وجهة نحو السوق يف
الـم َّ
فإن السياسات ُ
غري ت معنى استقالل اجلامعات ،فدخل مفهوم "االستقالل الذايت التعاقدي" يف إنجلرتا،
البلدين َّ
ودخل مفهوم "االستقالل املؤسيس" يف اليابان (.)Yokoyama, 2007, pp.399-409
ويف سياق متصل ،نرشت باحثتان من رومانيا بحث ًا عن اجلانب القانوين ملبدأ استقالل اجلامعة،
يف ضوء بعض قرارات املحاكم ،وقد َت َّبني هلام َّ
أن هذا املبدأ ليس ُمط َلق ًا ،وكذلك احلال بالنسبة إىل
احلرية األكاديمية؛ فلكل منهام حدود ضمن البنية الدستورية العامة للدولة .وبالنظر إىل مبدأ
استقالل اجلامعات يف أوروبا ،الذي خيتص بمسألة تنظيمها وقضاياها املالية ،وسياسة شؤون
املوظفني ،وسياسة املناهج الدراسية فيها؛ َّ
فإن مستوى احلرية يف اجلامعات خيتلف اختالف ًا كبري ًا من
بلد إىل آخر .ويف بعض البلدانَّ ،
فإن مسألة االستقالل الذايت للجامعة واحلرية األكاديميةُ ،تبقيان
عىل دور ُمهم للسلطات املركزية يف الدولة؛ للتأكد من حتقيق التعليم اجليد املنشود يف مؤسسات
التعليم العايل؛ احلكومية ،واخلاصة (.)Stoica, 2013, pp.192-199
ويف فنلندا ،نرشت باحثتان فص ً
ال بعنوان" :استقالل اجلامعات من املايض إىل احلارض" ،يف
كتاب محل عنوان" :رؤى نظرية ومنهجية يف إدارة التعليم العايل وحتوالته" .وقد َت َّبني للباحثتني َّ
أن
مفهوم "استقالل اجلامعة" هو مفهوم مركزي ،وسمة ُمم ِّيزة للمؤسسات اجلامعية .غري َّ
أن هذه
االستقاللية ُت َعد خيار ًا خلدمة آليات احلوكمة التي ُحي ِّركها السوق .ومن املفيد مالحظة َّ
أن فكرة
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فهم بطرق خمتلفة .ففي البداية ،كانت فكرة استقاللية
تتطور باستمرار ،وأهدافها ُت َ
اجلامعة نفسها َّ
لكن االجتاهات احلالية هتدف
اجلامعة تعني محاية احلرية األكاديمية من التأثريات اخلارجية
الضارة ،و َّ
َّ
إىل إنشاء الروابط وتوسيعها بني األكاديميني والبيئة اخلارجية إىل أقىص حد ُممكن .وقد خ ُلصت
الباحثتان إىل القول" :إ َّنه ال يوجد تعريف واحد الستقالل اجلامعة ُيمكن تطبيقه عاملي ًا عىل أنظمة
التعليم العايل املختلفة يف مجيع احلاالت" (.)Kohtamaki & Balbachevsky, 2018, pp.189-190
ويف ما خيص البحوث واملقاالت التي حتدَّ ثت عن مبدأ استقالل اجلامعات يف البالد العربية،
َّ
فإن من أبرز ما نجده فيها اليوم هو النظر إىل هذا االستقالل -من حيث املفهوم والدرجة -بوصفه
منحة ُتقدِّ م فيها السلطة السياسية للجامعة بعض عنارص االستقالل ،وحترمها من عنارص ُأخرى ،أو
ُتقدِّ مها رسمي ًا ،و ُتن ِّفذها بصورة انتقائية .والثابت َّ
أن كثري ًا من هذه البحوث ُتؤ ِّكد حقيقتنيُ ،أوالمها:
أن واقع اجلامعة يف البالد العربية حمكوم بنشأة هذه اجلامعات وتطورها يف ِّ
َّ
ظل االستعامر وتأطرها
املستمر بفلسفته ومرجعياته ،وثانيتهامَّ :
أن تيار العوملة يف التعليم العايل أ َّثر تأثري ًا عميق ًا يف واقع
اجلامعة ب َ
العاَل العريب واإلسالمي ،حتّى أصبحت صوره ُمشاهبة كثري ًا لـام نجده يف اجلامعات
األوروبية واألمريكية ،ال س َّيام يف األُطر النظرية للعلوم واملعارف املختلفة وتصنيفاهتا وتطبيقاهتا،
تتضمنه من أنامط التفكري وقيم السلوك .وبالرغم من َّ
أن املجتمعات العربية واإلسالمية ال تزال
وما
َّ
حتمل شيئ ًا من اخلصوصية الثقافية واحلضاريةَّ ،
فإن اجلامعات أصبحت وسيلة ف ّعالة للتخفف من
ّ
يتجىل فقط يف الفلسفة
هذه اخلصوصيات ،والتامهي مع مرجعيات فكرية وإدارية أجنبية .وهذا ال
قررات الدارسية
الـم َّ
العامة و ُن ُظم اإلدارة والرؤى االسرتاتيجية ،وإ َّنام يمتد ليشمل عناوين ُ
َ
للعاَل َت َّتصف بالقصور والتحيز ،بنا ًء
ومضامينها املعرفية ومراجعها التي صيغت أساس ًا َوفق رؤية
عىل خربات ومشكالت تنقصها إمكانية التعميم.
وهكذاَّ ،
رتك اإلنساين يف التعليم اجلامعي،
الـمش َ
فإن كثري ًا من املفاهيم التي أصبحت جزء ًا من ُ
حق املجتمعات العربية واإلسالمية وجامعاهتا،
جيرى تأطريها وتطبيقها بصور خمتلفة ،فكان من ِّ
ومن واجبها كذلك ،صياغة فهمها وتطبيقها هلذه املفاهيم ،بالطريقة التي ال تقترص فقط عىل حفظ
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عنارص اخلصوصية والتميز يف اهلُو َّية الفكرية واحلضارية هلذه املجتمعات واجلامعات ،وإ َّنام ُتقدِّ م فه ًام
وتطبيق ًا ُيمكن للجامعات واملجتمعات األُخرى التنويه به ،واالستفادة منه.
وإذا كان تيار العوملة الذي جيعل جامعاتنا بيئة مفتوحة لفلسفة (أو فلسفات) قيمية خارجية،
و ُيم ِّثل بذلك حتدِّ ي ًا نحاول أن َن ُحدَّ من آثاره السلبيةَّ ،
فإن تيار العوملة نفسه ُيمكن أن يكون فرصة
تساعد جامعاتنا عىل تطوير فلسفة للقيم نابعة من مرجعياتنا الفكرية واحلضارية ،وصاحلة -يف
رتك ًا إنساني ًا ال جتد املجتمعات األُخرى غضاضة يف تبنّيه ،واالنتفاع به.
الوقت نفسه -ألن تكون ُمش َ
رت ً
ً
كة ُيمكن أن نرى
فهم الرؤية اإلسالمية بصورة جيدة ،فإ َّهنا س ُتقدِّ م قي ًام
وعندما ُت َ
إنسانية ُمش َ
جت ِّلياهتا يف جماالت احلياة البرشية املختلفة ،بام يف ذلك جماالت التعليم عامة ،والتعليم اجلامعي بوجه
خاص .فالرؤية اإلسالمية تنطلق َّأوالً من قيمة التوحيد وجت ِّلياهتا يف وحدة الوجود البرشي يف أصله
ّ
تتجىل هذه القيمة يف تلبية حاجات التعارف والتعاون والتكامل بني أبناء اجلنس
ومصريهُ ،ث َّم
البرشي .وتنطلق ثاني ًا من قيمة تزكية اإلنسان وكرامته وحريتهُ ،ث َّم سعيه احلثيث للرت ّقي يف املشاعر
النفسية ،والسمو يف العالقات االجتامعية .وتنطلق ثالث ًا من أمانة اخلالفة يف األرض ،وإقامة
وحسن االستمداد
العمران ،وبناء احلضارة .وكل ذلك يتط َّلب الزيادة يف العلم ،والنمو يف املعرفةُ ،
من مصادرها ،وتوظيف وسائلها.

خامتة:
َّ
إن أ َّية حماولة الستقصاء الدراسات والبحوث واملواقف والتطبيقات اخلاصة بفلسفة القيم يف
عوقات ومصاعب ُتث ِّبط وصوهلا إىل االستقصاء التام .وقد اكتفينا يف
التعليم اجلامعي ،قد ُتواجه ُم ِّ
هذه الدراسة بذكر نبذة عن هذه املوضوعات السبعة ،عرضنا فيها أمثلة لـام يدور ضمنها من أفكار
لكن املوضوع َيتَّسع لعدد
وبحوث ومتابعات وجت ِّليات ،تتصل بفلسفة القيم يف التعليم اجلامعيَّ ،
الَّ -
عام ذكرناه ،ومن ذلك -مث ً
أن القيم اجلامعية موضوع ُمهم يف
آخر من املوضوعات ال يقل أمهية ّ
املواثيق اإلقليمية والدوليةَّ ،
وأن بعض مؤسسات التعليم العايل حتتضن برامج ومناهج دراسية
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تتأسس عىل القيم ،وأ َّن القيم اجلامعية تتوزَّ ع بصورة حتمل قدر ًا من خصوصيات
وتدريبية َّ
التخصصات اجلامعية املختلفة .فإذا كانت العلوم الدينية واالجتامعية واإلنسانية ُمش َبعة بالقيم يف
الـمتعدِّ دةَّ ،
فإن العلوم الطبيعية (مثل :الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،وال َفلك) ،والعلوم
مستوياهتا ُ
التطبيقية (مثل :الطب ،واهلندسة ،والزراعة) ُمش َبعة أيض ًا بالقيم ،ليس فقط يف املجاالت العملية،
وإ َّنام يف املرجعيات الفكرية والفلسفية كذلكُ .ث َّم َّ
إن التعليم اجلامعي هو -يف هناية املطاف -مهنة من
تتضمن جماالً له خصوصيته من بني جماالت القيم املهنية .ومثل هذه املوضوعات وغريها هي
املهن،
َّ
ميادين للدراسة والبحث والتوظيف العميل.
وال ننسى َّ
النظر يف املعاجلة الفلسفية له ،وهو ما قد نجده
أن من بني طرق التعامل مع املوضوع
َ
يف املوسوعات الفلسفية عىل سبيل املثال ،ال س َّيام يف ما خيص حديثها عن استيعاب البحث الفلسفي
يف القيم ،لثالثة حماور ُمرتابطة ،هي :حتديد قيمة الكيانات التي يتم تقييمها ،واحلكم عىل طبيعة
سمى
عام ُي ّ
القيمة (ذاتية ،أو موضوعية) ،وحتديد األشياء ذات القيمة أو اجلودة .وكذلك الكشف ّ
نظرية القيمة التي حظيت بأمهية مركزية يف علوم األخالق ،واالقتصاد ،والفلسفة ،والسياسة.
يضاف إىل ذلك َّ
سمى علم القيم
أن مبحث القيم هو أساس ًا فرع من فروع الفلسفة بصورة عامةُ ،ي ّ
 ،Axiologyويدرس ثالث قيم رئيسة ،هي :احلق ،واخلري ،واجلامل.
ومم ّا يرتبط بصلة القيم بالتعليم اجلامعي ،النظر يف قيمة هذا التعليم نفسه؛ أي العائد الذي
رصف فيه .فقد متر بعض
يتو َّقعه الطلبة وأولياء أمورهم من نفقات هذه التعليم ،والوقت الذي ُي َ
اجلامعات بظروف ُمع َّينة ال جتعل للدراسة اجلامعية "قيمة"؛ ألسباب ختتص بجذب سوق العمل
مهارات ُحمدَّ دة ال حتتاج بالرضورة إىل شهادة جامعية .فال تعود الشهادة اجلامعية طريقة الكتساب
اخل ربة والتأهيل لسوق العمل ،وتصبح الدراسة اجلامعية خالية من "القيمة".
ومن الواضح َّ
بخرجيي اجلامعات من ختصصات ُمع َّينة ،وعدم وجود فرص
أن تشبع السوق ّ
جلدد ،جيعل بعض الطلبة وأولياء األمور ُيف ِّكرون يف "قيمة" اإلنفاق عىل
عمل جديدة
للخرجيني ا ُ
ّ
التعليم اجلامعي ،من دون وجود مقابل مناسب .ولذلك حترص املؤسسات الوطنية املسؤولة عن
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وجه اجلامعات إليقاف التدريس يف بعض التخصصات ،واستحداث
اعتامد برامج التعليم العايل أن ُت ِّ
ور َّبام تكون قيمة التعليم اجلامعي هبذا املعنى ُمناقضة
ختصصات جديدة بنا ًء عىل حاجة سوق العملُ .
لقيمة اجلامعة بوصفها مؤسسة للبحث عن احلقيقة واملعرفة.
الـمؤ َّكد َّ
الـمف ِّكرين والفالسفة ،بمدارسهم ومذاهبهم الفكرية املختلفة ،قد
أن العلامء و ُ
ومن ُ
اهتموا بمبحث القيم منذ القدم ،وما يزال االهتامم هبا قائ ًام يف حياة األفراد واملنظامت واملجتمعات
ّ
بصورة كبرية ،وال س ّيام يف ِّ
ظل ما يشهده َ
العاَل من تطور يف خمتلف نواحي احلياة؛ فالقيم ُت َعد من أهم
سهل التعامل مع األفراد واجلامعات ،والتفاعل يف ما
كونات التي ُت ِّ
الـم ِّ
ُحمدِّ دات السلوك ،ومن ُ
بينهم؛ فهي ُمت ِّثل نتاج التفاعل القائم بني الفرد وجمتمعه.
ومع كثرة الدراسات والبحوث التي ختتص بفلسفة قيم الدراسات اجلامعية ،فقد ت ََّبني لنا َّ
أن
تعرف حمتوى هذه الدراسات والبحوث غري كاف من وجود كلامت ُمع َّينة (مثل :فلسفة ،أو قيم) يف
عناوينها؛ فقد نجد دراسات وبحوث ًا يف قلب قضايا القيم يف اجلامعة ،من دون أن يكون لفظ "القيم"
موجود ًا يف البحث كله ،كام هو احلال يف الدراسات الكثرية التي ختتص بالثقافة األكاديمية ،والثقافة
التنظيمية ،وأنامط السلوك التنظيمي.
وب الرغم من وضوح أمهية القيم ومكانتها يف السلوك الشخيص ،والعمل املؤسيس ،وأثرها يف
حتقيق الرضا النفيس ،أو األهداف املؤسسية ،فإ َّننا نجد دعوات ُمل َّحة إىل التفكري يف "قيمة القيم"
 .Value of Valuesوهو عنوان نجده يف كتب ،وبحوث ،وأطروحات جامعية ،ومقاالت،
ودورات تدريبية .وتبدو أمهيته بوجه خاص عند التفكري يف الساحة الثقافية والسياسية الدولية ،وما
متتلئ به من األهواء واألكاذيب وأنواع التحيز ،ومن صور االختزال والتفاهة يف ما ُيتحدَّ ث عنه من
الـمهيمنة يف َ
العاَل؛ ما يستدعي رضورة الوعي بالقيم ،والتدافع القيمي،
قيم كونية عىل لسان القوى ُ
واالحرتام املتبادل للقيم ،وهو ما قد يكون حاس ًام يف حتديد اجتاهات احلياة البرشية مستقب ً
ال.
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Philosophy of Values and its Manifestation in Higher Education
Fathi Hasan Malkawi
Abstract
This study describes the state of thought and research on the topic of values in
contemporary university education, with the aim of understanding this state and its
implications. It delineates how universities define the philosophy of values in university
education, and it attempts to capture the relationship of university values to academic
values, organizational culture, quality assurance systems, and religion. It also looks at the
global competition between universities that is based on philosophy of values in university
education. The study prompts us to consider a future vision in which educational reform
efforts based on universal, civilizational values are integrated in universities. The study
holds that contemporary Muslims can make an important civilizational contribution to the
world by shifting from merely addressing the challenges of globalization in university
education to deploying the opportunities of globalization, developing ideas and practices
towards the philosophy of values in university education.
Keywords: Philosophy of values, academic values, organizational culture, university
education, universal values

القيم واملرجعية القيمية يف التعليم اجلامعي
عزمي طه السيد أمحد



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

َّأوالً :مفهوم "القيمة"
 .1القيمة لغ ًة:
ٍ
تقدير لألمور املادية ،مثل :تقييم سلعة ما بتحديد
كلمة "قيمة" يف اللغة العربية تدل غالب ًا عىل
والقوامِ ،
والق َوامَ ،
الق ريمَ ،
ثمنها .أ ّما الكلامت املشتقة منها (مثلَ :
والقويم) فلها دالالت
والق ّيومَ َ ،
إجيابية غِّي مادية.
وممّا ورد يف "املعجم الوسيط"" :قيمة اليش قدره ،وقيمة املتاع ثمنه  ،...ويقال :ما لفالن قيمة:
و"الق ّيوم :القائم احلافظ لكل َشءَ ،
َ
والق ّيوم :اسم من أسامء اهلل
ما له ثبات ودوام عىل األمر".
احلسنىَ ،
والق ريم :الس ريد ،وسائس األمر ،و َق ريم القوم :الذي يقوم بشأهنم ،ويسوس أمرهم ،وأمر ق ريم:
مستقيم ،ودين القيمة (املستقيم ،والـم ِ
عتدل) " (جممع اللغة العربية يف القاهرة ،2011 ،مادة قام).
ر
ُ
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وورد يف هذا املعجم أيض اً " :ال َق َو ام :ا لعدل ،ويف التنزيل :
ِ
والق َو ام :ق ِ َو ام كل َشء :عامده ونظامه" (جممع اللغة العربية يف القاهرة،
[ الفرقان . ] 67 :
ﱣﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱢ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﱒﱓﱢ [امللك.]14 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﲠﲡﱢ [فاطر .]15 :فاهلل

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

وصدق سبحانه وتعاىل يف قوله :ﱣ ﱫ ﱬ ﱭﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

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

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

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

 124الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

إن هذه الرشوط ُجم ِ
َّ
تمعة -يف ما نرى -جيب ْ
َّ
تتحقق يف أ ّية قيمة ح ّتى تكون إنسانية( 9السيد
أن

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

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

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

10

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

13

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

14

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

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

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

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

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

ﲐﲑﱢ [هود.]123 :

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

ﳕﳖﱢ [األنعام.]164 :

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

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢﱢ [النساء.]59:

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

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

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

ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠﱢ [األعراف.]3 :
لقد َّبني الوحي اإلهلي اخلاتم احلقائق الكلية لعنارص الوجود الكربى (اهلل ،واإلنسان ،وعا َملا
والسنَّة الرشيفة عامة
الشهادة والغيب ،واحلياة اإلنسانية) ،وقد وص ْفنا ما ورد يف القرآن الكريم خاصةُّ ،
خل ْلق
ألهنا جاءت من عند خالقها الذي يعلم َم ْن َخلق .ومجيع هذه احلقائق -باستثناء فكرة ا َ
بأ َّنه حقائق؛ َّ
العامة التي ي ِ
مكن إثباهتا عق ً
ال -هي غيب ال يملك اإلنسان الوسائل والقدرة عىل إدراكها.
ُ
واخلالصة أ َّنه إذا ُو ِجد يف التعليم اجلامعي أفكار تتعارض مع هذه احلقائق الكلية ألي من
عنارص الوجودَّ ،
فإن املرجعية الكلية النظرية َّ
تتدخل لرتفض هذه األفكار ،و ُتطال ِب بالبحث اجلا رد
احلق سبحانه.
للوصول إىل ما ي َّت ِفق مع هذه املرجعية؛ إذ هي حق من عند ر

 136الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

بحوث ودراسات

خاتة:
عرضنا -يف ما تقدَّ م -مفهوم "القيم" ،وتصنيفها ،والقيم اإلجيابية (اخلَ رِّية) يف ضوء اجتهادنا
أن اهلل خالق كل َشء ،آملني ْ
املبني – يف الدرجة األوىل – عىل ُمنط َلقات إسالميةَّ ،أوهلا قضية َّ
أن
يِّس ًا لفهم موضوع القيم واملرجعية القيمية عامة ،واملرجعية
يكون هذا اجلهد املحدود نافع ًا و ُم ر
ِ
سه ً
ال ملتابعة البحث فيه.
القيمية للتعليم اجلامعي بوجه خاص ،و ُمعين ًا ُم ر
وقد انتهت هذه الدراسة إىل َّ
أن ملرجعية التعليم اجلامعي جانبني؛ عميل ،ونظري (أو فكري)،
وأن املرجعية الكلية للجانب العميل هي قيمة القيم (العبادة)َّ ،
َّ
وأن املرجعية الكلية للجانب النظري
هي النظرة الكلية للوجود  .Existence Viewوقد رأينا َّ
أن هاتني املرجعيتني ال تنفصالن ،وإ َّنام
تتكامالن ،ويعضد أحدمها اآلخر؛ أل َّن الذي حدد القيمة الكلية (العبادة) والنظرة الكلية للوجود
(أي حقيقة اهلل ،واإلنسان ،وعا َملي الشهادة والغيب ،واحلياة اإلنسانية) هو اهلل سبحانه وتعاىل (خالق
ْ
كل َشء).
واحلقيقة َّ
أن موضوع القيمة الكلية ،وموضوع النظرة الكلية للوجود ،بحاجة إىل بحث خاص
فصل -نوع ًا ما ،-وإىل تقديم أمثلة عىل تطبيقهام يف جمال التعليم اجلامعي ،ونرجو ْ -
إن أنسأ اهلل
ُم َّ
ً
تعاىل يف األجلْ -
تكملة هلذه الدراسة البحثية ،أو جزء ًا ثاني ًا منها.
أن ُي ِعيننا عىل ذلك؛ ليكون
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Values and Value Reference in University Education
Azmi Taha El-Sayed Ahmad
Abstract
This study aims to elucidate the concept of “value” as adopted by the author, and to
highlight the importance of values in life. It seeks to address the issue of value
classification in general, presenting a specific classification of values developed by the
author, with categories that follow ontological divisions. Besides demonstrating that the
source of positive (good) values is God Almighty, it deals with the question of the relativity
and absoluteness of values, confirming the invariability of values, and the multiplicity of
the forms of their actualization in reality. Moreover, the study discusses university
education and its scientific, social, civilizational, and moral goals, as well as its frame of
reference. It concludes that the frame of reference for university education has two aspects:
practical and theoretical (intellectual), and that the overall reference for the practical is the
value of values (worship), while the one for the theoretical is the holistic view of existence.
The study also concludes that the two aspects of reference are complementary, indicating
that their source is one, God Almighty, Creator of everything.
Keywords: Values, positive values, the value of values, holistic vision of existence,
value frame of reference

القيم يف مشاريع اجلامعات:
رؤية ناظمة ألسئلة التنظري وقواعد املامرسة
خالد الصمدي



امللخص
تعرض هذه الدراسة مالحظات واستنتاجات أولية عن مكانة القيم يف مشاريع اجلامعات ،وتقدم أفكارا تعني عىل بناء رؤية
شاملة لدمج القيم يف مشاريع اجلامعات ،عىل اختالف جماالهتا التعليمية والبحثية ،وزيادة درجة الوعي بأمهيتها ،عن طريق
االرتقاء بجودة التعليم والبحث يف اجلامعات ،وقد تكون حماورها جماال الشتغال الباحثني والدارسني عىل وجه التفصيل .وتتحدد
العنارص األساسية للدراسة يف تقديم قواعد ومبادئ تساعد عىل بناء هذه الرؤية الناظمة ،وجتعل مسألة القيم يف اجلامعات جزءا ال
يتجزأ من مشاريعها بمنطق مندمج؛ سواء كان ذلك عىل مستوى الرؤية والرسالة واألهداف ،أو عىل مستوى التعليم اجلامعي ،أو
عىل مستوى البحث العلمي ،أو عىل مستوى احلكامة يف التسيري والتدبري .ييل ذلك تقديم بعض اخليارات الرتبوية والقانونية التي
تتيح تنزيل هذا املرشوع إىل واقع املامرسة.
الكلامت املفتاحية :القيم األكاديمية احلاكمة ،مشاريع اجلامعات ،معايري اجلودة واالعتامد يف اجلامعات ،شبكات مؤِّشات
التقييم ،التقييم الداخيل ،التقييم اخلارجي.
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مقدمة :إشكالية املوضوع
حيرض موضوع اإلنسان يف معظم الدراسات والبحوث املهتمة بالعمران ،التي تلتقي جلها يف
إثارة األسئلة الـمرتبطة به ،من حيث :ماهيته ،ومكونات شخصيته ،ووظيفته ،ومصريه ،ثم كيفية
تأهيله ،واستثامر كل طاقاته يف أداء وظيفته يف إعامر الكون باستدامة وتوازن .ويرتبط ذلك أيضا
بدراسة مفاهيم مركزية كربى تشكل خارطته الفكرية واملفاهيمية ،ومنها :مفاهيم اإلصالح
والفساد ،والتوازن والطغيان ،واالعتدال واإلرساف ،واإلتقان ،واإلخالص ،وأرضاهبا .وغري
خاف عالقة كل هذه املفاهيم بمنظومة القيم احلاكمة التي تضمن توازن العمران ،واستدامة
االجتامع البرشي ،وتعايشه ،وتساكنه.
تناولت عدد من الدراسات والبحوث هذه القضايا الفلسفية والفكرية بالدرس والتحليل
والبحث ،مثل :كتاب "منظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية والعمران" للدكتور فتحي حسن
ملكاوي ،وهو من منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي (2013م) ،وكتاب "فلسفة االجتامع يف
الرشيعة اإلسالمية :دراسة تأصيلية يف املوازنة بني حتمية االختالف ورضورة االجتامع" للدكتور
ماهر بن حممد القريش ،وهو من منشورات مركز نامء يف بريوت (2014م).
وقد تأسست اجلامعات احلديثة ،بام فيها من ختصصات يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،لتكون
فضاء يتناول هذه القضايا؛ سواء عىل مستوى التكوين والتدريب ،أو عىل مستوى البحث العلمي.
وجعلت من أهدافها ،إىل جانب االرتقاء الفكري واحلضاري والعلمي ،تزويد املجتمع بأفراد وأطر
مؤهلة ،جتمع إىل جانب الكفاءة العلمية واملهنية التشبع بمنظومة قيم موجهة للفعل والتصف
والسلوك يف ميادين العمل املختلفة.
وتستند املنظومة القيمية يف مشاريع اجلامعات ،التي أعلن عنها يف رؤيتها ورسالتها وأهدافها،
إىل مرجعيات ثقافية وحضارية معينة ،وخيارات وتوجهات حمددة ،تنسجم مع خصوصيات حميطها
وحاجاته التنموية .وتسعى اجلامعات إىل ترسيخ هذه القيم عن طريق جمموعة من املامرسات
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العملية؛ سواء يف لوائحها القانونية ،أو يف أنشطتها اإلشعاعية؛ إذ تَعقد ندوات علمية متخصصة
تنتهي إىل إصدار توصيات تركز عىل أمهية تعديل سلوكات الطلبة؛ إما باقرتاح تطوير القواعد
والترشيعات القانونية الضابطة وتشديدها ،وإما بفتح أبواب اجلامعات أمام األنشطة املدنية
املختلفة ،مثل احتضان الندوات واملحارضات يف املوضوعات الفكرية والثقافية الشائكة ،التي
تشارك فيها نخب فكرية تعمل عىل مقاربة املوضوعات االجتامعية ،والثقافية ،والسياسية،
واالقتصادية ،بقواعد علمية تعيل من شأن احلوار وحرية التعبري؛ ما يعزز القيم اجلامعية املذكورة
آنفا.
وبالرغم من أمهية هذه األنشطة يف الفضاء اجلامعي ،ودورها يف التوعية واإلرشاد ،فإن حضور
القيم بشكل مندمج يف مشاريع اجلامعات وبراجمها التنفيذية يطرح -يف نظرنا -إشكاليتني:

 .1القيم يف مشاريع اجلامعات وإشكالية التنظري واملامرسة:
إذا كانت اجلامعات تستحرض يف وثائقها الـمؤطرة ملرشوعها ،التكامل بني األبعاد احلضارية
القيمية ،واملهارية املهنية ،مع مراعاة خصوصية حميطها الفكرية والثقافية واالقتصادية ،واالستجابة
حلاجاته التنموية ،فإن سؤال التنزيل والتفعيل الـمتكامل يظل مطروحا؛ إذ نالحظ أن معظم
األهداف الـمع َلنة ذات الصلة باملعارف واملهارات املهنية ُتول غالبا إىل إجراءات تنفيذية قابلة
عتمدة؛ استجابة حلاجة سوق الشغل ،ومواكبة للتحوالت
للقياس والتقويم َوفق معايري اجلودة الـم َ
والتطورات التي تعرفها املهن عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.
أما األهداف ذات الصلة بمجال الوية واالنتامء ،التي تشمل كل ما يتعلق باالختيارات
القيمية ،فإَّنا تنزل عمليا من دون انتظار خمتلف الفاعلني واملهتمني بمجال القيم؛ سواء تعلق األمر
بتنزيلها يف الربامج واملناهج التعليمية اجلامعية عىل اختالف مستوياهتا وختصصاهتا الدراسية العلمية
واملهنية ،أو بربامج تدريب الـمتخصصني يف دمج القيم يف املنظومات الرتبوية بكل مكوناهتا ،أو
رتحة لتأهيل (واستكامل تأهيل) القيادات الفكرية واالجتامعية واالقتصادية العاملة يف
بالربامج الـمق َ
املجتمع أثناء اخلدمة ،أو يف األنشطة ذات الصلة بخدمة املجتمع.
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وهذه املكانة غري الـمتكافئة للقيم يف مشاريع اجلامعات مردها -يف تقديرنا -الفلسفة السائدة
التي تَعد االشتغال بالقيم شأنا وجدانيا فرديا قد يكتسبه الشخص من مصادر متعددة وخمتلفة،
ويتمثله َوفقا لقناعاته ومصادره الذاتية ،من دون حاجة إىل خمططات وبرامج عمل يف اجلامعات ،قد
تكون عىل حساب التدريب املعريف واملهاري الذي ي َعد يف نظر بعض الباحثني صلب رسالة اجلامعة
ومنتهاها .وكذلك تعزى هذه املكانة غري الـمتكافئة للقيم إىل غياب رؤية واضحة لكيفية دمج القيم
يف مشاريع اجلامعات؛ سواء عىل مستوى املناهج الدراسية ،أو عىل مستوى البحث العلمي ،إضافة
إىل االعتقاد بصعوبة إجياد قاعدة قيمية موحدة لدى كل رواد اجلامعة من طلبة وأساتذة وباحثني؛
نظرا إىل تعدد القناعات واملرجعيات وتنوعها الـمرتبط بتعدد روافد اجلامعة ،وال سيام اجلامعات
املفتوحة أمام جنسيات خمتلفة ،ومتعددة الثقافات واحلضارات.
فكل هذه التجليات جتعل القيم حبيسة ديباجة الوثائق الـمؤطرة ملرشوع اجلامعة يف صورة
أهداف وغايات ،ويظل أمر التطبيق والتنفيذ منوطا بمبادرات األفراد ،مع ترمجة بعض األساسيات
القيمية إىل قواعد قانونية آمرة ،ت َعد خمالفتها إخالال بالواجب املهني الذي قد يعرض صاحبه
للمساءلة.

 .2إشكالية عىل مستوى توجهات البحث العلمي يف جمال القيم:
الحظ تعدد الرؤى التي طرحت يف أعامل الندوات الـمتخصصة يف موضوع القيم؛
من الـم َ
ومن ذلك الندوة العلمية الدولية املوسومة بـ "القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم" ،التي
نظمها املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان ،بالتعاون مع
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ومنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ،يف
الرباط أيام ( )23-21من شهر نوفرب (ترشين الثاين) عام 2005م ،وشارك فيها خرباء من ثالثة عرش
بلدا ،بثالث وعرشين ورقة علمية ،صدرت ضمن العدد األول من جملة "البصرية الرتبوية" ،وهي
من منشورات طوب بريس يف الرباط عام 2006م ،إىل جانب أعداد خاصة ملجالت علمية حمكمة
للموضوع ،مثل جملة "علوم الرتبية" التي تصدرها كلية علوم الرتبية التابعة جلامعة حممد اخلامس
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بالرباط؛ إذ أفردت عددا خاصا ملوضوع الرتبية عىل القيم (العدد  ،)21اشتمل عىل أربعني ورقة
علمية يف هذا املجال ،عرضت صورة عن القضايا واملوضوعات التي حظيت باهتامم الباحثني،
واملقاربات الـمت َبعة يف إنجازها ،وطبيعة اخلالصات والتوصيات التي انتهت إليها منشورات عا َلـم
الرتبية (2012م).
وباستقرائنا البيانات التي وفرهتا بعض املكانز العلمية اإللكرتونية الـمتخصصة يف الرتبية ،مثل
مكنز شبكة املعلومات العربية الرتبوية (شمعة) ،واستنادا إىل اخلالصات التي انتهى إليها كل من
الدكتور فتحي حسن ملكاوي ،والدكتور أمحد سليامن عودة يف دراستهام التشخيصية" :موقع القيم
يف التعليم اجلامعي" -التي قدمت يف أعامل الندوة الدولية التي نظمها املركز املغريب للدراسات
واألبحاث الرتبوية باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان ،ثم عرفت انتشارا واسعا يف الكشافات
والفهارس اإللكرتونية التي تعنى بالدراسات والبحوث اخلاصة بالقيم ،بوصفها من األوراق
القليلة التي تناولت هذا املوضوع بالتشخيص ،وقدمت قراءة استرشافية ملكانة القيم يف اجلامعات
(انظر امللحق 1حول بعض الدراسات لواقع التدريس والبحث يف موضوع القيم)  -فقد تَبني لنا أن
البحوث ذات الصلة بالقيم يف اجلامعات ومراكز البحث تركز -يف جزء كبري منها -عىل الدراسات
التحليلية الوصفية للقيم لدى شباب اجلامعات (انظر امللحق ،)2أو لدى أعضاء اليئات التدريسية
واإلدارية ،من حيث التصورات ،والتمثالت ،والسلوكات (انظر امللحق .)3وكذلك صدور تقارير
عن مراكز بحوث متخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية تتبع للجامعات ،وترصد التحوالت
والتطورات التي تطرأ عىل منظومات القيم يف املجتمعات ،بوصفها مؤِّشات للتحوالت الفكرية
والثقافية التي يستفاد منها يف رسم االسرتاتيجيات االقتصادية والسياسية واالجتامعية عىل
الصعيدين :اإلقليمي ،والدويل.
ومن التقارير الدولية الـمنت َظمة يف هذا املجال :تقرير "مسح القيم العاملي"؛ وهو استقصاء
للتغريات الثقافية واالجتامعية والسياسية التي تتعرض لا املجتمعات اإلنسانية .وهيدف االستقصاء
إىل بيان مدى تأثري هذه التغريات يف القيم واملعتقدات األساسية جلمهور ( )70دولة من القارات
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َ
العامل ،وذلك بإِّشاف عامل االجتامع األمريكي رونالد
الست ،يمثلون ما نسبته  ٪80من سكان
إنجلهارت ،الذي أفرد العدد ( )1455ملوضوع القيم من منظور القاطنني يف َ
العامل اإلسالمي والرشق
األوسط .وهو عمل بحثي شارك فيه جمموعة كبرية من الباحثني الـمتخصصني يف ميدان العلوم
االجتامعية ،وعرف باسم مسح القيم العاملي.
وقد حظيت املجتمعات اإلسالمية باهتامم القائمني عىل هذا املرشوع؛ إذ شمل املسح بعض
الدول اإلسالمية يف األعوام 2001م ،و2004م ،و2006م ،بوصفه جزءا من املوجة الرابعة واملوجة
اخلامسة ملسح القيم العاملي يف مجهورية مص العربية ،واألردن ،والسعودية ،وإيران ،واملغرب،
وألبانيا ،واجلزائر ،وإندونيسيا ،وأذربيجان ،وبنجالدش ،وباكستان ،وتركيا ،والعراق .وقد تضمن
العدد أمثلة عىل دراسات أجريت يف معظم هذه الدول ،وعكست التحوالت االجتامعية املصاحبة
للتغري القيمي داخلها.
ويف السياق نفسه ،ركزت بحوث أخرى عىل دراسة أثر ضمور القيم يف سلوكات طلبة
اجلامعات ،وُتليل ما ينجم عنها من مظاهر سلبية متس احلرم اجلامعي وقدسيته ،مثل :العنف،
والتطرف ،واإلقصاء ،وكل ما يناقض القيم اجلامعية القائمة عىل احلوار ،والتعايش ،وقبول
االختالف ،وتقدير االجتهاد ،واالبتكار ،واإلبداع ،وغري ذلك من مزايا الفضاء اجلامعي التي
تنسجم ورسالة اجلامعة (انظر امللحق .)4
الحظ وجود شح يف الدراسات والبحوث التي تناولت بالبحث والتقييم مكانة القيم
ومن الـم َ
يف مشاريع اجلامعات؛ تنظريا ،وممارسة ،لـام يطرحه املجال من قضايا شائكة وأسئلة قد تفيض أحيانا
إىل نتائج حمرجة ،أو غري قابلة للتعميم ،أو صعوبات يف مسار اإلنجاز ،وال سيام ما يتعلق باحلصول
عتمدة يف التقييم .وتبدو هذه
عىل البيانات واملعطيات ،فضال عن صعوبة ُتديد الـمؤِّشات الـم َ
الصعوبات جلية حني يتعلق األمر بتقييم ما توفره اجلامعات -مثال -من حرية أكاديمية ،أو
استقاللية ،ونزاهة ،وشفافية ،وتكافؤ يف الفرص ،ممثلة يف قوانينها ولوائحها التنظيمية ،وعالقة ذلك
باملامرسة العملية األكاديمية واإلدارية ،وهو ما يمثل اإلشكاالت التي يتعني عىل البحث العلمي أن
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ينظر إليها يف جمال القيم؛ لفك ألغازها ،وجتاوز صعوباهتا .وهذا يتطلب شجاعة أكاديمية مسلحة
بأدوات البحث العلمي.
ونشري يف هذا الصدد إىل بعض الدراسات والبحوث التي اقتحمت العقبة ،فركزت عىل تتبع
قيم حمددة وتقييمها يف مشاريع اجلامعات:
أ .يف جمال قيم احلرية األكاديمية:
ا ل دراسة املوسومة بـ "احلرية األكاديمية يف اجلامعات" لنبيل بدران الغريب ،وهي
منشورة ضمن عدد خاص من جمل ة " الدراسات يف التعليم اجلامعي " (الغريب.) 2015 ،
وفيها تناول الكاتب املسار التارخيي مل وضوع احلرية األكاديمية الذي نال اهتامم املنظامت غري
احلكومية ،ومنظمة ا أل مم املتحدة .ث م عرض مل فهوم " احلرية األكاديمية " ،وعالقتها
باحلريات األ خرى (مثل :حرية الفكر ،واإلبداع ) ،واحلريات املدنية ال عامة  ،مثل :حرية
الرأي ،والتعبري  ،والبحث العلمي  ،وتكوين اجلامعات  ،واالجتامعات .وكذلك عالقة احلرية
األكاديمية باستقاللية اجلامعات أ كاديميا وماليا وإداريا  ،وأثر ذلك يف احلرية األكاديمية
للطالب واألستاذ  .ث م تناول بالدرس والتحليل إعالن ليام ب خصوص احلرية األكاديمية
واستقاللية مؤسسات التعليم العايل ( 1988م) ،و أثر ذلك يف تطوير املسارات التنظيمية
للبحث العلمي.
ب .يف جمال ترسيخ قيمة الشفافية والنزاهة يف مشاريع اجلامعات:
البحث املوسوم بـ "رؤية مستقبلية لتعزيز قيم النزاهة بجامعة جنوب الوادي من وجهة نظر
هيئة التدريس" للدكتور عبد الرمحن أبو املجد رضوان حممد .وفيه تناول بالدراسة قيم النزاهة،
وس ب ل تعزيزها يف التعليم اجلامعي ،إىل جانب دراسة حا لة جامعة جنوب الوادي بمص ،التي
خلص فيها إىل رضورة بناء رؤية عملية ت عز ز قيم الشفافية والنزاهة يف مجيع مرافق اجلامعة
وخدماهتا (حممد.)2018 ،
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ت .يف جمال ترسيخ قيمة احلوار يف املناهج التعليمية اجلامعية:
البحث املوسوم بـ"مستوى تضمني مقررات الثقافة اإلسالمية لقيم احلوار الواجب توافرها
لدى طالب اجلامعة :دراسة حالة جامعة القصيم بالسعودية" ألمحد بن حممد التوجيري (التوجيري،
 .)2018وقد نرش هذا البحث ضمن أعامل املؤمتر الدويل الثاين الذي محل عنوان" :منظومة القيم
وأثرها يف تنمية قيمة احلوار وتعزيز اإلرشاد الرتبوي والوساطة األرسية " ،وعقد يف مدينة نويف بازار بصبيا
عام 2018م ،وهدف إىل ُتديد قيم احلوار الواجب توافرها يف طلبة اجلامعة ،ثم تعرف مستوى تضمينها يف
مقررات الثقافة اإلسالمية التي تدرس لطلبة املرحلة اجلامعية ،ومنها طلبة جامعة القصيم باململكة العربية
رتح خيتص بإبراز قيم احلوار يف مقررات الثقافة اإلسالمية.
السعودية .وانتهى البحث بتقديم تصور مق َ
إن ندرة هذه البحوث القيمة التي عرضت ملوضوع القيم تؤكد احلاجة إىل مزيد من الدراسات
والبحوث التي تتناول قيام أكاديمية مركزية أخرى (مثل :االجتهاد ،واإلخالص ،والعدل،
واملساواة ،وتكافؤ الفرص ،وُتمل املسؤولية ،وحفظ الس املهني) ،ثم توظيف نتائجها يف بناء
مرشوع متكامل يدمج القيم يف مشاريع اجلامعات.
وتروم هذه الدراسة تقديم بعض األفكار التي تعني عىل بناء رؤية شاملة لدمج القيم يف
مشاريع اجلامعات عىل اختالف جماالهتا التعليمية والبحثية ،وزيادة درجة الوعي بأمهيتها عن طريق
رتحات عملية يف كيفية تنزيلها وتنفيذها
االرتقاء بجودة التعليم والبحث يف اجلامعات ،وتقديم مق َ
عىل أرض الواقع ،علام بأن حماورها قد تكون جماال الشتغال الباحثني والدارسني .وهذا كله يتطلب
اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 كيف يمكن بناء رؤية ناظمة لدمج القيم يف مشاريع اجلامعات استنادا إىل مقدمات مفاهيميةومنهجية؟
 كيف نجعل موضوع القيم جزءا ال يتجزأ من مشاريع اجلامعات بمنطق مندمج؛ سواء كانذلك عىل مستوى الرؤية والرسالة واألهداف ،أو عىل مستوى التعليم اجلامعي ،أو عىل مستوى
البحث العلمي ،أو عىل مستوى احلكامة يف التسيري والتدبري؟
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 ما اخليارات الرتبوية والقانونية التي يمكن هبا تنزيل هذا املرشوع عىل واقع املامرسة؟إن إجابات هذه األسئلة تنتظم يف املحاور اآلتية:
 دمج القيم يف املنظومات الرتبوية؛ مقدمات مفاهيمية. قواعد منهجية لدمج القيم يف رؤى اجلامعات ورساالهتا وأهدافها. خيارات دمج القيم يف جمال التعليم اجلامعي. القيم يف جمال البحث العلمي :نحو ميثاق مؤطر. قيم احلكامة يف تسيري اجلامعات وتدبريها. خالصات وتوصيات.ولكي يتمكن القارئ من استيعاب مضامني هذه الدراسة ،والتفاعل معها؛ فإننا سنقدم لا
بتعريف مفاهيمها املفتاحية عىل النحو اآليت:
قصد هبا -يف ثنايا هذه الدراسة -جمموع ما تقرره مواثيق
 القيم األكاديمية احلاكمة :ي َاجلامعات من قيم ومبادئ ،وعىل رأسها :احلرية األكاديمية ،والصدق ،واألمانة ،واإلخالص،
والنزاهة ،والشفافية ،والعدل ،واملساواة ،وتكافؤ الفرص ،واالجتهاد املفيض إىل اإلبداع واالبتكار،
وحفظ الس املهني ،ومحاية املعطيات.
 مشاريع اجلامعات :الوثائق الناظمة لرؤية اجلامعة ،ورسالتها ،وأهدافها ،ومشاريعهاالتنفيذية عىل مستوى التعليم العايل والبحث العلمي ،وحكامة التسيري والتدبري ،واخلدمات
االجتامعية والثقافية للطلبة ،وخدمة املجتمع ،والقواعد الترشيعية والقانونية الـمنظمة لذلك.
 معايري اجلودة واالعتامد يف اجلامعات :معايري تتضمنها الدالئل املرجعية التي تصدرهااملنظامت واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية الـمتخصصة يف تقييم منظومات التعليم العايل
والبحث العلمي وتطويرها.
 شبكات مؤِّشات التقييم :شبكات تتضمنها الدالئل املذكورة آنفا ،وتعتمدها يف تقويم أداءاجلامعات.
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 التقييم الداخيل :عمليات التقييم التي تنفذها اللجان العلمية والبيداغوجية (الرتبوية)الـمنتمية إىل اجلامعة ،والـمكلفة بالتتبع والتقييم الدوري ملشاريع اجلامعات بحسب اختصاصاهتا.
 التقييم اخلارجي :تقييم متارسه املنظامت واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدوليةالـمتخصصة يف تقييم منظومات التعليم العايل والبحث العلمي وتطويرها يف إطار اتفاقيات الرشاكة
والتعاون مع اجلامعات.

أوال :دمج القيم يف املنظومات الرتبوية؛ مقدمات مفاهيمية
يستند املرشوع الذي نقرتحه لدمج القيم يف مشاريع اجلامعات -بوصفها جزءا ال يتجزأ من
املنظومات الرتبوية -إىل مفاهيم مرجعية مؤسسةَّ ،ندف من بسطها يف صورة مقدمات إىل بناء رؤية
ناظمة للمرشوع ،وتوضيح اختياراته وتوجهاته.

 .1الرتبية عىل القيم ،مفاهيم التناول والتداول:
بناء عىل تتبع هذا املوضوع ،وتقّص درجة حضوره يف املجال الرتبوي والتعليمي ،ومشاريع
التعاون الدويل التي تدعم تطوير املنظومات الرتبوية ،ال سيام يف البلدان النامية ،فقد وقفنا عىل
تطورات املفاهيم الشائعة فيه منذ منتصف القرن املايض ،بدءا بالرتبية عىل حقوق اإلنسان ،ومرورا
بالرتبية عىل القانون اإلنساين الدويل ،والرتبية عىل املواطنة ،والرتبية عىل السلوك املدين ،وانتهاء
بالرتبية عىل القيم التي أضحت اليوم املفهوم السائد يف األدبيات الرتبوية املعارصة ،الذي يستوعب
كل ما يتعلق باملفاهيم السابقة ،ويمنحها أبعادا جديدة ،مع حضور مستمر للرتبية الدينية يف العديد
من املنظومات الرتبوية ،بوصفها نسقا تقليديا حيتضن الرتبية األخالقية والسلوكية منذ وقت مبكر
دجما يف املناهج التعليمية ملختلف الدول التي
قبل ظهور هذه املفاهيم .وت َعد الرتبية الدينية عنصا م َ
ُترص عىل حضور هذا البعد يف مرشوعها املجتمعي ،ويف تنشئتها االجتامعية.
َ
العامل اإلسالمي ،فإَّنا
ويف ما خيص األهداف التي حددهتا املنظومات الرتبوية لبعض دول
رتك يتمثل يف تعريض الناشئة الختيارات مفاهيمية وسلوكية معينة ،تستند إىل
تتحد يف قاسم مش َ
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مرجعيات مذهبية حمددة؛ سعيا إلسهامها الفاعل يف التنمية ،لقاء ابتعادها عن سلوكات وتصفات
قد ترض باملجتمع واختياراته األخالقية والتنموية (الصمدي ،2008 ،ص ،)13علام بأن األساليب
عتمدة .فمثال ،العدل
والطرائق الـمت َبعة يف هذه التنشئة ال تكاد ختتلف وإن اختلفت املفاهيم الـم َ
واإلنصاف من القيم احلارضة يف مشاريع تربية السلوك املدين ،وهي أيضا حارضة يف تربية املواطنة،
وتربية حقوق اإلنسان ،ومشاريع تربية القيم؛ وهو املفهوم السائد اليوم يف الكتابات الرتبوية
املعارصة.
وبناء عىل هذه اخلالصات ،فإنه يمكن توظيف هذه التجارب -وإن اختلفت مسمياهتا -يف
رسم املعامل الكربى للنموذج الذي سنبسط احلديث عنه يف هذه الدراسة ،منوهني بأن مصطلح
ستعمل يف إطار االستيعاب والتكامل مع املفاهيم األخرى الـمستخدَ مة ،بعيدا عن منطق
"القيم" سي َ
التاميز والتقابل.

 .2الرتبية عىل القيم؛ من الرؤية الكلية إىل االختزال:
ُتدد معظم الدراسات والبحوث اخلاصة بالقيم أهداف هذا املجال يف تعديل السلوكات
والتصفات؛ إذ تشري مقدماهتا إىل خطورة االنحرافات السلوكية الـمتعددة التي يقع يف ِّشاكها
الشباب خاصة ،مثل :مظاهر العنف ،والـمخدرات ،والسقة ،واالغتصاب ،والعنصية .ثم يأيت
احلديث عن دور الرتبية عىل القيم يف احلد منها ،وأثر القدوة العملية يف هذا اجلانب ،ويتخلل ذلك
عرض ما يشحذ عواطف الـمربني ،ويدفعهم إىل إيالء هذا املجال ما يستحق من االهتامم بخصوص
تربية النشء ،إىل جانب بناء معارفهم وتطوير مهاراهتم؛ لتجنب تلكم املخاطر.
ويرتبط هذا املوضوع (االختزال) بموضوع آخر سابق له ،هو االعتقاد بوجود تطابق بني القيم
واألخالق ،والنظر إىل القيم بوصفها سلوكات محيدة وحممودة ،يمتاز هبا اإلنسان الـمتصف
باالستقامة والصالح .واحلقيقة أن األخالق هي التجليات السلوكية العملية للقيم ،التي يتمثلها
اإلنسان مع نفسه ،وعند تفاعله مع حميطه ،يف حني تظل األبعاد األخرى الـمكونة للقيم (البعد
املعريف ،والبعد االنفعايل الوجداين النفيس) غائبة عن املقاربة واملعاجلة .ومن َثم ،فإن الرتبية عىل
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القيم تستهدف ،إىل جانب تعديل السلوك ،بناء املعارف يف صورة مفاهيم صحيحة ،وأي انحراف
فيها يؤدي بالرضورة إىل انحراف غري واع يف السلوك .وكذلك تستهدف هذه الرتبية إجياد نوع من
التوازن العاطفي والنفيس والوجداين؛ ألن أي اختالل هنا يؤثر يف السلوك وال شك.
وتأسيسا عىل ذلك ،تتألف القيمة من ثالثة عنارص ،هي :بناء املعارف ،وتطوير املهارات يف
املامرسة ،وإجياد التوازن يف الوجدان .ويوجد بني هذه العنارص تكامل وتواصل ،بحيث ال يمكن
فهم الرتبية عىل القيم إال يف هذا اإلطار؛ فقيمة احلرية -مثال -مفهوم حمدد يستند إىل مرجعية معينة؛
ما يعكس اجلانب املعريف ،ثم هي ممارسة وسلوك يف الواقع يعكسان اجلانب املهاري ،ثم هي
انفعاالت وأحاسيس ومشاعر نفسية ووجدانية تؤثر يف تبني املواقف واالجتاهات .ومن َثم ،فإن أي
اختصار للقيمة يف أحد عنارصها خيل بطبيعتها وكينونتها ،ثم يف مشاريع االشتغال هبا.

 .3إشكالية وجود القيم السلبية:
قال الدكتور ماجد اجلالد ،يف معرض رصده آثار العوملة ووسائلها يف السلوك ،يف مقدمة كتابه
"تعلم القيم وتعليمها"" :إن أكرب ُتد نواجهه ونحن نريب أبناءنا وبناتنا هو مدى قدرتنا عىل تربيتهم
ليكونوا أفرادا صاحلني  ...وأن نحميهم من االنحراف ،واجلريمة ،والـمخدرات ،واالضمحالل،
وفقدان الوية .إَّنا مهمة صعبة تتحدى كل تربوي وأب وأم ،وال سيام يف ظل ما تتعرض له الناشئة يف
عص االنفتاح والعوملة  ...والتي ال تعمل عىل هدم القيم الفاضلة التي نحاول زرعها ،بل وتعزز
وترسخ القيم السلبية التي تقود اإلنسان إىل الضياع ،والفشل ،وسوء احلال" (اجلالد ،2013 ،ص.)10
وإذا علمنا أن القيم هي معايري للحكم عىل األفكار ،والسلوكات ،والتصفات ،واالنفعاالت،
استنادا إىل مرجعية معينة تؤطرها من حيث التنظري واملامرسة ،فإن املعيار -من حيث املبدأ -ال يكون
إال صاحلا ،وال يتصور أن يكون فاسدا يف حد ذاته؛ إذ الفساد هو االنحراف عن القيمة التي ال
يتصور إال أن تكون صاحلة .فالكذب انحراف عن األصل الذي هو الصدق ،والظلم هو انحراف
عن األصل الذي هو العدل .ومن َثم ،فال يمكن أن يكون الكذب قيمة ،والظلم قيمة ،حتى لو
وسمت هاتان القيمتان بالفساد.
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ومرد هذه االزدواجية يف التعامل مع القيم هو ما أِّشنا إليه آنفا من اختزال القيم يف األخالق؛
فاألخالق هي التي يمكن وسمها بالصالح أو الفساد ،وباحلسن أو السوء ،بوصفها جتليات عملية
قابلة للمالحظة يف سلوك اإلنسان ،علام بأن جتلياهتا ختتلف من شخص إىل آخر؛ قربا من املعيار
األصل ،أو بعدا عنه ،وهو املعيار الذي يمثل القيمة التي ال ُتتاج إىل نعتها بالفاضلة؛ ألن ذلك من
كنهها ،ومن أخص خصائصها التي ال تنفك عنها.

 .4القيم وعالقتها باملرجعيات واالختيارات:
يستند االشتغال بالقيم ودجمها يف املنظومات الرتبوية إىل اخليارات الوطنية واملرجعيات
الترشيعية والقانونية لكل بلد ،وإىل التوج هات الكربى لنموذجه التنموي ومنظومته الرتبوية ،ومن
شأن ذلك أن يفتح جماال الستثامر خمتلف املرجعيات الدينية والعقدية ،والرصيد احلضاري
والتارخيي ،واحلاجات االقتصادية واالجتامعية والثقافية لكل بلد ،يف اختيار منظومة القيم املركزية،
عمال بقاعدة "كونية القيم وخصوصية مفاهيمها" 1.ومن َثم ،فلكل بلد احلق يف إعطاء قيمة ما
مفهوما منسجام مع مرجعيته العقدية والفكرية ،واختيار الوسائل والطرائق املناسبة لدجمها بام َيتفق
وإمكاناته وخرباته ،ثم اخلروج من النمطية إىل االجتهاد والتكيف ،وإمكانية تدبري االختالف يف
ُتديد األهداف ،أو جتديدها وتطويرها .ومن املفيد هنا عمل دراسات وبحوث مقارنة لتعرف
التحوالت التي شهدهتا املنظومات الرتبوية عىل هذا املستوى يف عالقتها بالتطورات التي شهدها
الواقع االقتصادي واالجتامعي والثقايف للبلدان ،وحماولة ُتديد التقاطعات ،والقواسم املشرتكة،
وأوجه التعاون الـممكنة فيها ،ال سيام بني البلدان التي جتمعها مرجعية دينية وحضارية معينة؛ ما
أدى إىل إنشاء تكتالت جهوية وإقليمية ودولية للرشاكة والتعاون يف خمتلف املجاالت ،وال سيام
العلمي والرتبوي منها ،فضال عن إفساح املجال لعمل دراسات وبحوث يف موضوع قيم املشرتك
1

صيغت هذه القاعدة واعتمدت يف وثيقة الرتبية عىل القيم ،يف منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي التي أصدرها املجلس
األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي باململكة املغربية يف شهر يناير عام 2017م.
وت َعد هذه الوثيقة أنموذجا لـام يمكن أن يمثل إطارا ناظام (نظريا ،وتطبيقيا) لكيفية صياغة مرشوع متكامل لدمج القيم يف
املنظومات الرتبوية.
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اإلنساين ،مثل :دراسة الدكتور حممد عبد الفتاح اخلطيب التي محلت عنوان" :قيم اإلسالم
احلضارية :نحو إنسانية جديدة" ،وما كتبه عبد اللطيف اخلميس يف كتاب "رهانات الفلسفة
وبيداغوجيا القيم اإلنسانية" (اخلطيب2010 ،؛ اخلميس.)2013 ،

 .5يف العالقة بني دمج القيم يف مرشوع اجلامعة والتعليم الديني:
يف كثري من األحيان ،ختتزل بعض اجلامعات أو املؤسسات اجلامعية دمج القيم يف منظومتها،
بإنشاء ختصصات ،أو معاهد ،أو خمتربات بحث يف التعليم الديني ،أو الدراسات اإلسالمية ،أو
الفكر اإلسالمي ،أو الرتبية األخالقية ،أو الرتبية اإلسالمية ،بوصف هذا النوع من التعليم املحضن
الطبيعي للرتبية عىل القيم ،وما عدا ذلك من التخصصات (علمية ،وتقنية ،وإنسانية ،واجتامعية،
وفنية) فهو بعيد عن هذا املوضوع ،علام بأن للقيم عالقة بمختلف التخصصات وجماالت البحث
العلمي.
وقد بسطنا يف كتابنا "أزمة التعليم الديني يف َ
العامل اإلسالمي" إشكالية اخللط بني التعليم الديني
وتعليم الدين ،ودمج القيم الدينية يف املناهج التعليمية .وخلصنا فيه إىل أمهية التمييز بني دمج القيم
يف مشاريع اجلامعات -بوصف ذلك موضوعا عرضيا هيم خمتلف التخص صات -والتعليم
الديني بوصفه ختص صا يف التعليم والبحث ال ي غني عن سابقه بقدر ما يتكامل معه (الصمدي،
وحليل.)2007 ،

ثانيا :قواعد منهجية لدمج القيم يف رؤى اجلامعات ورساالهتا وأهدافها
غني عن البيان أن لكل جامعة من اجلامعات احلديثة وثيقة مرجعيةُ ،تدد رؤيتها ،ورسالتها،
وأهدافها ،وشعارها ،والقيم التي ُتكمها .وت َعد هذه الوثيقة أساس تواصل اجلامعة مع الطلبة
واألساتذة والرشكاء من َ
عامل البحث العلمي ،واالقتصاد ،واالجتامع ،والثقافة .وُترص كل جامعة،
وهي تعد وثيقتها املرجعية ،عىل االستفادة من خربات اجلامعات القائمة ،وإبراز قيمة مضافة متيزها
من غريها ،وتضمن إشعاعها وقدرهتا عىل املنافسة.
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وليس من ِّشطنا يف هذا املحور أن نحل حمل اجلامعات يف ُتديد طبيعة رؤاها ورساالهتا
العتبارات ذاتية تتعلق بخصوصية كل جامعة ،وطبيعة حميطها ،وحاجاته التنموية ،لكننا سنستثمر
بعض الدالئل املرجعية الصادرة عن منظامت ،أو وكاالت وطنية ،أو دولية متخصصة يف جمال
رتكة التي نرى أمهية حضورها يف بنية
التقييم واالعتامد اجلامعي ،يف اإلشارة إىل قائمة من القيم الـمش َ
رتكا إنسانيا بصورة عامة ،ورضورة علمية يف
اجلامعات احلديثة ورؤاها ورساالهتا ،بوصف ذلك مش َ
املجال األكاديمي بوجه خاص ،مثل :النزاهة ،واالستقاللية ،وحفظ الس املهني ،واإلخالص،
والعدالة ،واملساواة ،وغري ذلك من القيم التي ال خيتلف عليها املشتغلون بالتعليم العايل والبحث
العلمي ،ب َغض النظر عن خلفياهتم الفكرية ،ومرجعياهتم احلضارية ،علام بأن عمليات التقويم
هتدف إىل تتبع درجة اندماج هذه القيم يف النسيج العام ملرشوع اجلامعة ،من حيث التكوين ،أو
البحث ،أو اللوائح القانونية والتنظيمية.
ومعلوم أن املؤسسات املهتمة بالتقييم واالعتامد اجلامعي األكاديمي تويل القيم املركزية -التي
تعلنها املؤسسات اجلامعية يف رؤيتها ورسالتها -أمهية كربى ،وتعمل عىل تقويمها ،وتتبع سبل
تنفيذها .وكذلك ُترص دائام عىل التحسني والتطوير ملعايري اجلودة التي يتعني عىل اجلامعات أن
تلتزم هبا ،وجتعل املجال القيمي مكونا رئيسا من مكوناهتا ،مركزة ُتديدا عىل ما يتعلق بالقيم املهنية،
وقيم البحث العلمي ،وقيم حوكمة التسيري والتدبري ،وقيم خدمة املجتمع ،وحضور كل ذلك يف
لوائح أنظمتها وقوانينها.

2

2

صدق املؤمتر الرابع الُتاد جامعات ا َ
لعامل اإلسالمي ،التابع ملنظمة العا َمل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،
الـمنعقد يف الكويت عام 2007م ،عىل اليئة االستشارية للجودة واالعتامد التي تضع الرشوط واملعايري لتقييم اجلامعات
ومؤسسات التعليم العايل التابعة لالُتاد .وتطور هذه اليئة معايريها دوريا بام يواكب التطورات واملستجدات التي يشهدها
التعليم العايل.
وقد أفردت جملة "اجلامعة" -التي تصدرها هذه املنظمة -عددها السابع (2009م) للدراسات والبحوث التي تتعلق بمعايري
َ
َ
العامل اإلسالمي"
العامل اإلسالمي ،مثل دراسة "التقويم واالعتامد أداة لضامن اجلودة يف جامعات
اجلودة واالعتامد يف جامعات
للدكتور راشد بن حممد احلاميل ،إىل جانب عرض جتارب تطبيقية لبعض اجلامعات اإلسالمية ،مثل :جامعة مؤتة يف األردن،
وجامعة السلطان قابوس يف عامن ،وجامعة حممد اخلامس يف الرباط ،وجامعة احلسن الثاين يف الدار البيضاء ،وكلية الرتبية يف
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ولئن كان مفهوم "اجلودة" ينتمي أساسا إىل املجال االقتصادي ،وجمال الصناعة ،واخلدمات منه
عىل وجه اخلصوص ،فإن ملعايري اجلودة يف اجلامعات خصوصياهتا؛ إذ تتجاوز البعد االقتصادي
واخلدمايت النفعي إىل ما هو إنساين واجتامعي وفكري .ويف هذا املجال ،فإن دالئل اجلودة يف الرتبية
والتعليم عامة ،والتعليم العايل بوجه خاص ،متتاز بأبعاد ومعايري جديدة ،ولعل حضور القيم يف كل
تفاصيلها أحد تلكم التجليات.
ويف هذا السياق ،فإن معايري اجلودة يف الدليل املرجعي لتقييم جودة التعليم العايل وضامَّنا يف
املغرب -بوصفه عضوا ِّشيكا يف الشبكة األوروبية لضامن اجلودة يف التعليم العايل -تنتظم يف مخسة
حماور رئيسة ،هي :حكامة تدبري الوظائف ،والتكوين ،والبحث العلمي ،ومواكبة الطلبة ،واحلياة
الطالبية .فمجال اخلدمات التي تقدمها املؤسسة للمجتمع هو رهن الـمؤِّشات الـمرتبطة بالقيم يف
تفاصيلها (معايري اجلودة ،الدليل املرجعي الوطني لتقييم وضامن جودة التعليم العايل.)2020 ،
أما دليل اجلودة ملؤسسات التعليم العايل العربية -الصادر عن جملس ضامن اجلودة واالعتامد
التابع الُتاد اجلامعات العربية -فيستعرض إىل جانب املفاهيم النظرية الـمؤطرة ،جمموعة من
شبكات التقييم التي هتم رسالة اجلامعة وخمتلف خدماهتا األكاديمية واإلدارية ،وعالقاهتا باملجتمع،
واستخدام التكنولوجيا ،وغري ذلك؛ حتى تسرتشد هبا اجلامعات يف إعداد مشاريعها ،وتتبع سبل تنفيذها
وتقويمها ،وإعداد جمموعة من املامرسات الفضىل يف ثنايا جمموع هذه الشبكات التي ت َعد مؤِّشات حلضور
القيم اجلامعية (دليل اجلودة ملؤسسات التعليم العايل العربية ،جملس ضامن اجلودة واالعتامد.)2017 ،

ثالثا :خيارات دمج القيم يف جمال التعليم اجلامعي
يستند دمج القيم يف التعليم اجلامعي إىل األهداف الـم حد دة يف الوثائق املرجعية
للمنظو مة الرتبوية يف كل بلد ،التي ت رب ز اختياراته الكربى عىل مستوى ال وي ة والتنمية .وت َع د
= جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود يف املدينة املنورة ،واجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة
باململكة العربية السعودية.
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الربامج واملناهج التعليمية اجلامعية يف خمتلف املسالك والتخص صات جماال واسعا لرتسيخ
منظومة القيم لدى الطلبة يف جوانبها الثالثة  :اجلانب املعريف الذي ي رك ز عىل الب ناء املفاهيمي،
وبناء التصو رات وتصحيح ها .واجلانب املهاري الذي ي رك ز عىل تطوير املهارات ذات الصلة
بالقيم ،مثل :مهارات احلوار ،والقدرة عىل االستدالل ،وتدبري االختالف (الصمدي.)2017 ،
و اجلانب االنفعايل العاطفي والنفيس الوجداين الذي يعمل  -بتوجيه من املواقف واالجتاهات
املتوازنة  -ع ىل ما خيدم هذه القيم ،و ي بع دها عن ردود الفعل الظرفية الـم ستب َع دة  ،وهو جمال
اشتغال علم النفس الرتبوي.
وبحسب هذا املنظور ،ت َع د القيم موضوعا عرضيا خيرتق كل التخص صات اجلامعية،
ويندمج معها ،ويتكي ف مع طبيعتها .ومن َث م  ،فإن من الواجب تضمينها يف كل دفرت بيداغوجي
ناظم ألي مسلك من املسالك التعليمية اجلامعية؛ تأكيدا ألمهية ترسيخها يف أذهان الطلبة،
و تكييف حمتواها التعليمي مع خصوصية املسلك العلمية والبيداغوجية ،وُتديد الطرائق
والوسائل املناسبة لذلك .ويف حال راعينا خصوصيات التعليم اجلامعي -التي ختتلف عن
التعليم املدريس ،ال سي ام يف جمال احلرية البيداغوجية لألستاذ اجلامعي؛ سواء تعل ق ذلك بتحديد
املحتوى العلمي ،أو طبيعة اخلطاب البيداغوجي ،أو نوعية األساليب والطرائق الـمتبَ عة يف
التدريس -فإنه ي مكننا اقرتاح ما يأيت من اختيارات الدمج املناسبة للتعليم اجلامعي ،علام بأن
معظم ما اط َل ع نا عليه من دراسات وبحوث ومشاريع يف تعليم القيم وتعل مها ،ختص التعليم
املدريس (انظر :سلوم ومجل2009 ،؛ واجلالد2013 ،؛ والديب2006 ،؛ والصمدي:)2003 ،

 .1ختصيص القيم بوحدة دراسية مستقلة:
ينبغي أن ُتتوي مجيع وحدات املنهاج التعليمي يف املسلك الدرايس عىل مجلة من القيم ،بحيث
يشمل ذلك التخصصات العلمية والتقنية والطبية ،يف إطار تكامل املعارف والعلوم بعضها مع
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بعض .ومن هنا تربز أمهية الدعوة إىل دمج وحدة دراسية من حقل العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف
خمتلف التخصصات العلمية والتقنية وعلوم الصحة.

3

وإذا كانت اجلامعات احلديثة تعنى بتخريج أفواج من الكفاءات املهنية الفاعلة التي يزداد
الطلب عليها؛ خدمة ملختلف جماالت التنمية ،وتلبية حلاجات سوق الشغل ،فإن دمج القيم املهنية يف
تكوينها ي َعد الشق الـمكمل الذي حيقق التوازن يف شخصية املهني؛ حتى يكون قويا وأمينا .وهذا
رتكا من القيم الـمهمة
يتطلب دمج وحدة دراسية ُتمل عنوان "أخالقيات املهنة" ،وتضم جذعا مش َ
جلميع املهن (مثل :الثقة ،واألمانة ،واإلخالص يف العمل ،وحسن استثامر الوقت) ،وتتكيف يف
شقها اآلخر مع خصوصية كل مهنة ،وال سيام ما يتعلق بالتطبيقات والتدريبات العملية .وهذه
الوحدة مناسبة لربامج التدريب التي توفرها اجلامعة للعاملني يف قطاع املقاوالت واملؤسسات،
ضمن إطار التدريب املستمر يف أثناء اخلدمة 4.وهي أيضا وحدة دراسية ختتلف عن الوحدات
األخرى التي يدرسها الطالب ،وتركز عىل قوانني الشغل ،ومساطره ،وقواعده ،واحلقوق
والواجبات ،وعالقات التعاقد بني األجري والـمستأجر مما يندرج غالبا يف املجال الترشيعي والقانوين.

 .2دمج القيم يف صورة مفاهيم ومصطلحات وأفكار يف مضامني خمتلف الوحدات الدراسية:
يتمثل ذلك بعرض القيم يف شكل نامذج وأمثلة وتطبيقات عملية ،أو يف حمتوى وسائط
تعليمية ،أو يف ُتليل نصوص خمتارة لذا الغرض ،أو يف أعامل موجهة ،مثل :قراءة الوثائق،
 3من الـمؤلفات التي تصلح أن تكون مادة علمية مركزة لذا املساق اجلامعي ،كتاب "منظومة القيم املقاصدية وجتلياهتا الرتبوية"
للدكتور فتحي حسن ملكاوي (2019م).
َ 4أعَدت كثري من اليئات واملنظامت الدولية مواثيق ألخالقيات املهن مدجم َة يف التطوير الوظيفي ،وعَ َقدَ ت لذلك دورات تدريبية
للعديد من املؤسسات عىل املستوى اإلقليمي واملحيل يف بلدان عدة ،وكذلك أصدرت مواثيق ألخالقيات املهن يف ارتباطها
بمهن معينة ،مثل :الطب ،والصحافة ،والقضاء ،واإلعالم ،واألعامل التجارية .وجاء عىل رأس هذه اليئات منظمة العمل
الدولية التي افتتحت لا مكاتب جهوية وإقليمية وحملية؛ لإلِّشاف عىل تطوير أداء املؤسسات ،ومتابعة مدى التزام املؤسسات
باللوائح التنظيمية التي تضمن حقوق العامل .انظر دستور املنظمة يف املوقع اإللكرتوين:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_62
9341.pdf
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والكتب ،واملقاالت العلمية ،وُتليلها .وهذا اخليار مناسب لتخصصات العلوم اإلنسانية،
واالقتصادية ،واالجتامعية ،والقانونية.
ويسهم الـمدرس إسهاما فاعال يف اختيار املادة العلمية احلاملة للقيم ،ومن هنا كان االهتامم
بتكوين األساتذة فكريا وبيداغوجيا ،وتعريفهم كيفية بناء املناهج التعليمية ،وتضمينها القيم
بأبعادها الثالثة :املعرفية ،واملهارية ،والوجدانية .ويف هذا السياق ،فقد عملنا عىل إصدار كتيبات
(أدلة) تدريبية نظرية وتطبيقية؛ للوفاء بحاجات التكوين التي طرحتها بعض املنظامت واليئات
املهتمة بتكوين الـمدرسني يف خمتلف املستويات الدراسية.

 .3دمج القيم عن طريق أنشطة ثقافية وتربوية هتم احلياة الطالبية وختدم املجتمع:
نجز هذه األنشطة يف إطار برامج احلياة اجلامعية للطلبة ،يف تكامل مع املنهاج التعليمي؛ بغ َي َة
ت َ
إكساب الطالب مهارات حياتية ،أو يف إطار برامج خدمة املجتمع التي تقدمها اجلامعات .وتكون
هذه األنشطة يف شكل حمارضات ،وندوات ،وورشات عمل ،وأنشطة ميدانية ،يؤطرها خرباء
وباحثون يف خمتلف املجاالت ،يف إطار ِّشاكات اجلامعة مع منظامت املجتمع املدين .وهي هتدف إىل
ُتسني قدرة الطلبة اجلامعيني عىل اإلنصات ،واحلوار ،وإدارة اخلالف يف القضايا الراهنة ،وال سيام
ما يتعلق منها -مثال -بحقوق اإلنسان ،وحوار األديان والثقافات ،والتعايش واالنفتاح عىل اآلخر،
ومحاية البيئة ،وغري ذلك من املوضوعات واملفاهيم التي ترسخ القيم يف خمتلف أبعادها ،وهتم خمتلف
التخصصات .وت َعد أنشطة خدمة املجتمع جزءا ال يتجزأ من أنظمة التدريب والتقويم يف اجلامعات
املعارصة ،إىل جانب التقويم املعريف الذي يطغى عىل تقييامت اجلامعات التقليدية.

 .4التكوين الـمتخصص يف الرتبية عىل القيم:
نظرا إىل أمهية دمج القيم يف خمتلف جماالت التنمية؛ فقد أصبح هذا املجال حقال ختصصيا مهام،
يتطلب تكوين أطر فاعلة متخصصة ،تصمم مشاريعه ،وتتابع تنفيذها وتقويمها بناء عىل شبكة
مؤِّشات علمية .ويف هذا السياق ،كشف االهتامم هبذا املوضوع من طرف املؤسسات عن حاجة
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بعض املهن إىل تكوين خرباء متخصصني يف بناء مشاريع املؤسسات التي َيلزم دمج القيم يف
منظومتها وتتبع تنفيذها وتقويمها ،وخرباء متخصصني يف تدبري الفضاءات التعليمية التي تتضمن
دمج القيم ،وخرباء متخصصني يف تصميم وسائط التعلم ذات الصلة بتعليم القيم وتعلمها من وسائل
تعليمية ومواد رقمية تفاعلية ،وخرباء متخصصني يف تصميم مواقع إلكرتونية تفاعلية تعنى هبذا
املجال ،وخرباء متخصصني يف تأليف الكتب التعليمية املدرسية يف هذا املجال ،وخرباء متخصصني
يرشفون عىل نوادي اإلنصات والوساطة والرتبية عىل القيم يف املؤسسات التعليمية .وغري ذلك من
املهن التي ال تقوم عىل وجود فرد واحد فقط ،وإنام تتطلب توافر فريق متعدد اخلربات ،و َأهل للعمل
تعليميا ،وبيداغوجيا ،وتكنولوجيا ،وفنيا؛ ليكون قادرا عىل تصميم املشاريع وتنفيذها يف املؤسسات.
ولذا الغرض ،صدرت جمموعة من األدلة املرجعية التي تعنى بتطوير قدرات العاملني يف هذا
أسهمنا -بحمد اهلل -يف هذا املسار بكتاب "إدماج
املجال (الرتبية عىل القيم) نظريا وتطبيقيا ،وقد َ
َ
العامل اإلسالمي للرتبية والثقافة والعلوم
القيم اإلسالمية يف املناهج الدراسية" الذي نرشته منظمة
(إيسيسكو) عام 2003م ،ثم كتاب "القيم اإلسالمية يف املنظومة الرتبوية" الذي نرشته املنظمة نفسها
عام 2008م ،ثم اخرتنا نموذجا حمددا للرتبية عىل القيم ،نحسب أن جل طلبة املؤسسات التعليمية
اجلامعية بحاجة إليه ،يف َ
عامل يغرق يف بحور من اخلالفات والصاعات األيديولوجية .وهو يعنى
بإدارة احلوار ،وحسن تدبري االختالف .وكذلك ألفنا دليال تدريبيا من شق نظري وآخر عميل
تطبيقي ،محل عنوان" :دليل تنمية القدرة عىل تدبري االختالف :التأطري النظري ،والتطبيقات
العملية" (الصمدي .)2017 ،وقد اعتمدت هذه الـمؤلفات بوصفها مراجع جامعية يف وحدة الرتبية
عىل القيم بامجستري الرتبية والدراسات اإلسالمية باملدرسة العليا لألساتذة يف جامعة عبد امللك
السعدي بتطوان يف املغرب ،واستثمرت يف تأطري العديد من الدورات التدريبية يف بعض بلدان َ
العامل
اإلسالمي.
وكذلك وقفنا عىل أدلة تدريبية أخرى متخصصة ،أبرزها :كتاب "هندسة القيم :اسرتاتيجيات
بناء القيم" ،وهو يقع يف ثالثة أجزاء ،خيتص أولا باملفهوم والتأصيل ،وخيتص ثانيها باسرتاتيجيات
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بناء القيم من منطلق خصائصها الكلية ،وخيتص ثالثها باسرتاتيجيات تعليم القيم من منطلق أطراف
التعلم (الزهراين .)2013 ،وكتاب "املرشد العميل للرتبية عىل القيم" الذي أصدرته مؤسسة "قمم
املعرفة" ،وهو يقع يف جزأين ،خصص أولام لبسط الرؤية النظرية والطرائق العملية ،وخصص
ثانيهام لعرض نامذج تطبيقية عىل قيم متنوعة (اجلالد1435 ،ه).
وإذا أضفنا إىل ذلك الدراسات والبحوث النظرية التي تؤسس املفاهيم ،وتنظم التصورات يف
جمال القيم ،فإن املادة العلمية لذا التخصص كفيلة ببناء منهاج متكامل مع مواد أخرى داعمة (مثل:
علم النفس ،وعلم االجتامع ،والفلسفة ،وطرائق التدريس ،ومناهج التدريس ،وبناء املناهج
التعليمية ،وأنظمة التقييم ،ومنهجية البحث ،واإلحصاء التطبيقي ،وتكنولوجيا التعليم) ،تتكاثف
يف خيط ناظم إلخراج الكفاءات واخلربات الـمتخصصة يف هذا املجال؛ لكي تسد فراغا يف
املؤسسات واملامرسات ،وتعيد إليها توازَّنا يف وظائفها ورسالتها الـمتكاملة بني بناء القدرات
العلمية واملهارية والقيمية.

رابعا :القيم يف جمال البحث العلمي :نحو ميثاق مؤطر
سنميز يف هذا املحور بني ق ضيتني تتقاطعان وتتكامالن لبناء رؤية واضحة لعالقة البحث
العلمي بالقيم .أما القضية األوىل فتتحدد بالعالقة بني البحث العلمي ومنظومة القيم التي ُتكم
مساره ونتائجه ،وكيفية بناء ميثاق للقيم حيفظ للبحث العلمي حياده ونزاهته واستقالليته (قيم
املعرفة) .وأما القضية الثانية فتتعلق بالبحث العلمي يف جمال القيم والـمقومات العلمية والتنظيمية
التي جتعله حقال مهام يتناول بالبحث والتحليل عددا من املوضوعات والقضايا ذات الصلة باألبعاد
املختلفة للقيم؛ فكريا ،وتربويا ،واجتامعيا ،واقتصاديا ،وبيئيا ،وغري ذلك (معرفة القيم).

 .1جمال القيم يف البحث العلمي (قيم املعرفة):
طرح هيولويس أستاذ الفلسفة يف جامعة سوارثمور ببنسلفانيا يف الواليات املتحدة األمريكية
سؤاله الشهري :هل خيلو العلم من القيم؟ ثم أجاب عنه يف كتاب صدرت طبعته األوىل عام 1999م،
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ضمن عنوان فرعي مضاف إىل السؤال األصيل" :القيم والفهم العلمي" .وألن اإلجابات تتناسب
وُتوالت األسئلة؛ فلم يزل الرجل يشتغل بالبحث عن اجلواب الوايف يف حمطات عديدة ،كان آخرها
النسخة التي وقفنا عليها من الكتاب عام 2015م ،وقد صدرت النسخة العربية منه برتمجة نجيب
احلصادي عن املركز القومي للرتمجة يف القاهرة ،وذكر الـمؤلف يف مقدمته سلسلة املراجعات
والتصويبات التي خضع لا الكتاب؛ ما يربز حركية املوضوع ،واستمرار راهنية االشتغال به
وديمومته.
لقد فر ع الـم ؤل ف هذا السؤال املركزي إىل أسئلة إجرائية وهو ي رب ز فكرة الكتاب ؛ إذ
قال" :الفكرة الدافعة لذا الكتاب رؤية مفادها وجود تفاعالت جدلية خصبة بني األسئلة:
كيف يتوج ب إجراء البحث العلمي؟ وكيف ينبغي تشكيل املجتمع؟ وكيف ن كر س الرفاهية
وو فق ذلك قد ن ثم ن العلم ليس فقط للقيمة املعرفية التي ُتوزها نتاجاته النظرية،
البرشية؟ َ
بل أيضا وتأسيسا عىل ذلك إلسهامه يف العدالة االجتامعية والرفاهية البرشية" ( هيولويس،
 ،2015ص.) 17
وقال الـم رتج م يف تقديمه خلالصات الكتاب" :ي شكل هذا الكتاب ح ج ة واحدة ،م قد ماهتا
متعد دة وم ركبة وم فص لة ،لكن نتيجتها واحدة ورصحية وحمد دة ،وهي أن ال علم مشحون بالقيم
آخر منها  ...ومن ضمن أهم
حت ى النخاع ،وأن ه إذا ختىل عن بعض من قيمه فلكي يبني بعضا َ
م قد مات ح ج ة الكتاب الرئيسية التي سيطرت عىل ممارسة العلم احلديث منذ عهد بيكون
وجاليلو هي االسرتاتيجيات املادية بتفاعلها التعزيزي املتبادل مع منظومة قيم بعينها (قيم
التحك م احلديثة) ،حيث تقوم التقنية بدور فع ال .ثم ة تسليم منذ البداية بالتقنية ".ث م أضاف يف
موضع آخر ،قائال " :لقد حالت االسرتاتيجيات املادية دون هتيئة الظروف املادية واالجتامعية
لظهور اسرتاتيجيات بديلة تقيم عىل سبيل املثال اعتبارا لل قيم السوسيولوجية (العدالة
االجتامعية) والقيم اإليكولوجية (احلفاظ عىل البيئة) " (هيولويس ،2015 ،ص.)7
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ويف السياق نفسه ،خل صت الدكتوره نورة بوحناش إىل االستنتاج نفسه يف قراءهتا لعالقة
العلم بالقيم يف الفكر الغريب املعارص؛ إذ قالت يف خالصات بحثها" :وعموما مل تكن نظرية
القيمة إال صريورة معرفية َمت ك ن من ُتصيلها عامالن مي زا الثقافة الغربية احلديثة؛ أولام:
تصو رات العلم الذي حص ل ترميزا ماديا وآليا للكون ،وعمل عىل تقويض ركائز الروح ومن
ورائها القيم  ...أم ا عن ثانيهام في عرب عام متك نت منه التقنية الـم عتم دة عىل العلم من أداء
األغراض اإلنسانية النفعية" (بوحناش ،2014 ،ص.)311
وهذا التساؤل الذي ط رح يبحث اليوم عن جواب صعب املنال ،يف ظل ما أعلنه صن اع
القرار يف جمال السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم العايل والبحث العلمي ،من أن نجاح
اجلامعات م رتبط بقدرهتا عىل االستجابة للحاجات االقتصادية للمقاوالت والرشكات عىل
وجه اخلصوص .وهذا احلكم ال ينفصل عن طبيعة اخللفية الفلسفية التي ُتكم عالقة العلم
بالقيم يف الفكر الغريب املعارص ،ويطغى عليها الب ع د املادي النفعي.
ويف هذا السياق ،نبه التقرير الصادر عن معهد بحوث السياسات العامة يف بريطانيا -الذي محل
عنوان" :اَّنيار جليدي قادم :التعليم العايل والثورة الـمقبلة" -خلطورة املس باحلياد يف نتائج البحث
العلمي؛ إذ جاء فيه" :وينبغي القول أيضا إن اجلامعات تلعب دورا هاما يف النهوض باحلرية
الفكرية ،ويف إجراء البحوث املستقلة وغري املنحازة بعيدا عن مصالح األسواق واحلكومات" (معهد
بحوث السياسات العامة ،2013 ،ص .)59ومن املعلوم أن التمويل يؤثر يف مسار البحث العلمي
ونتائجه كلام تراجعت قيم النزاهة واحلياد ،وضغطت حاجة السوق .ويظل هذا االستنتاج رهنا
بتقييامت دقيقة لتأثري التمويل يف مشاريع البحث العلمي ،ودور ميثاق البحث العلمي باجلامعات يف
احليلولة دون ذلك.

5

 5ينص امليثاق األورويب ألخالقيات البحث العلمي عىل أن االلتزام بقيم البحث العلمي وأخالقياته هو املدخل الرئيس لتحقيق
اجلودة ،وقد حدد أربعة مبادئ أساسية للبحث العلمي ،هي :الصدق ،واإلتقان ،واالحرتام ،واملسؤولية .ثم فرعها إىل
مؤِّشات تنفيذية متثل شبكة للتقويم .انظر نص امليثاق يف املوقع اإللكرتوينhttps://allea.org/wp :
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 .2البحث العلمي يف جمال القيم (معرفة القيم):
بناء عىل رصدنا واقع البحث يف موضوع القيم يف اجلامعات ،والقضايا التي تطرحها 6،يمكن
تصنيف آفاق البحث يف مسارين أساسيني يتكامالن معا ،ويتقاطعان يف النتائج ،ومها :املجال
الفكري النظري ،واملجال الرتبوي التطبيقي العميل.
ففي املجال الفكري النظري ،يرتك ز البحث يف منظومة القيم عامة عىل عالقة اإلنسان
بالعمران ،ث م تتفر ع املوضوعات لتت خذ أبعادا فلسفية ت عالج املف اهيم يف عالقتها باملرجعيات،
َ
العامل ،والتطو رات ،واالختالفات احلاصلة فيها ،والبحث عن أوجه التناقض أو التقاطع
ورؤى
بينها يف دراسات مقارنة .أو تت خذ أبعادا اجتامعية ت سائ ل االجتامع اإلنساين ومتث الته للقيم؛
مفهوما وممارسة  ،وعالقة القيم بالتحو الت اال قتصادية واالجتامعية والسياسية ،واخليارات
التنموية التي ُتكمها يف كل جتم ع برشي .أو دراسة جتارب حضارية يف عالقتها بالقيم ،وبيان
أوجه القو ة والضعف فيها .أو رصد متث الت القيم وتتب عها يف تكت الت برشية م عي نة ،وتوظيف
نتائجها يف رسم االسرتاتيجيات االقت صادية واالجتامعية والسياسية .أو دراسات فكرية تتعل ق
بالدراسة وال تحليل حلموالت نظرية وتطبيقية خاصة بقيمة م عي نة يف فكر شخصية علمية مؤث رة،
أو مدرسة فكرية ما .أو دراسات موضوعاتية تتناول عالقة القيم بمجاالت حم ددة ،مثل :القيم
والبيئة ،والقيم واالقتصاد ،والقيم والصحة ،والقيم والعالقات الدولية ،وغري ذلك من

 6حيتضن املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية فريق بحث يرصد الدراسات والبحوث التي تتناول القيم ،ثم ينرشها دوريا
يف ببليوغرافيا خاصة ،ثم يضعها بني أيدي الباحثني .واملركز ِّشيك يف فريق البحث يف القيم واملعرفة ،الذي يتبع جلامعة عبد
املالك السعدي بتطوان يف اململكة املغربية ،ويضم باحثني متعددي التخصصات؛ ما يسهم يف تناول قضايا القيم من خمتلف
جوانبها الفلسفية واالجتامعية .وكذلك حيتضن املركز برناجما تدريبيا حيمل اسم القيم والعمران ،ويستضيف باحثني من خمتلف
التخصصات؛ لطرح موضوعات حمددة ،وموجهة إىل طلبة املاجستري والدكتوراه ،وهو يشتغل اآلن بمرشوع علمي متعدد
السنوات ،بالتعاون مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،حيمل اسم القيم الكونية يف القرآن الكريم وتطبيقاهتا الفكرية والرتبوية،
ويعمل فيه فريق يضم مخسة عرش باحثا وباحثة ،وقد قطع هذا املرشوع ،وهو يف سنته الثانية ،أشواطا مهمة يف اإلنجاز ،ويتوقع
أن يكتمل بحول اهلل عام 2023م.
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املوضوعات التي تعكس احلضور الدائم لذا املوضوع يف املشهد الفكري عامة ،واجلامعي منه
عىل وجه اخلصوص ،ومتث ل جماال مستمرا ومتجد دا للبحث العلمي.
أم ا املجال الرتبوي التطبيقي العميل في مث ل الشق ا لتطبيقي لذا املنظور الفكري الذي
ينبغي أن يتوازى معه ،ويتكامل ،ليجيب عن أسئلة كربى تتعل ق ب كيفية بناء املناهج التعليمية
انطالقا من منظومة القيم ،وعالقة ذلك بمختلف مفرداهتا الـم تعل قة باملحتوى الدرايس،
وجتديد اخلطاب الرتبوي للم در سني ومناهج تكوينهم و تدريبهم ،وكيفية بناء شبكات لتقويم
نتائج دمج القيم يف املامرسات الرتبوية  .إذن ،هي مسارات للبحث والتطبيق وتبادل التجارب
الفضىل ،وصوال إىل مدرسة تبني شخصية الطلبة يف جمال القيم ،يف تكامل بني املعريف واملهاري
والوجداين.
وقد يتجاوز البحث العلمي املنظومة التعليمية إىل املنظومة الرتبوية التي تشارك فيها املنظامت
املدنية واألهلية ،التي تشتغل بالتوعية اإلعالمية واألرسية واالجتامعية يف خمتلف جماالهتا ،وُتتاج إىل
مادة علمية وتثقيفية مناسبة ،وإىل تدريب أطرها وأعضائها عىل كيفية بناء مرشوعاهتا وتنفيذها تبعا
ملنظومة قيم حمددة تناسب طبيعتها وخصوصيتها.
ويف ضوء هذه املسارات يف التعليم والبحث العلمي اجلامعي ،أضحى االهتامم بأخالقيات
العلوم جزءا ال يتجزأ من خ َطط املراكز وخمتربات البحث وبراجمها يف مجيع التخصصات؛ سواء أكان
ذلك يف أثناء ممارسة البحث العلمي ،أم يف أثناء العالقة باملقاوالت وِّشكات اإلنتاج التي ُتول
االبتكار العلمي إىل سيولة يف سوق اإلنتاج واالستهالك ،بام يتطلبه ذلك من توفري َقدر من الثقة
والصدق يف املنتوج العلمي الذي ينبني عىل احرتام نتائج البحث العلمي وحياديتها ،وبام يمكن من
توفري ِّشوط اجلودة يف املنتوج الـم َعد لالستهالك .وكل هذا يستند إىل صالبة منظومة القيم التي
تلتزم هبا خمتربات البحث العلمي ،واملؤسسات والرشكات الـمستقبلة لنتائج البحث؛ ما جعل
العديد من اجلامعات تدرج هذه القيم يف قوانني وترشيعات ملزمة وصارمة ،لتبني عليها معايري
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اجلودة والتسويق؛ سواء عىل املستوى املحيل ،أو عىل املستوى الدويل ،وُتول دون اخرتاق رأس املال
ملختربات البحث العلمي ،علام بأن ذلك كله ي َعد جماالت وموضوعات للبحث العلمي النظري وامليداين.

خامسا :قيم احلكامة يف تسيري اجلامعات وتدبريها
عمل دليل اجلودة ملؤسسات التعليم العايل العربية عىل تقويم حاجة اجلامعات العربية إىل نظام
جيد للحكامة يف التدبري والتسيري ،ولذا نبه لبعض التوجهات التي يتعني األخذ هبا لرتسيخ قيم
النزاهة ،والشفافية ،وتكافؤ الفرص يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل؛ إذ ورد فيه ما نصه" :إن
بعض املؤسسات التعليمية العربية ُتتاج إىل االستقالل الذايت ،ووضوح األنظمة والتعليامت وعدم
تضارهبا ،إضافة إىل أن التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية أدت إىل بزوغ بيئة
َ
العامل العريب،
تنافسية عاملية جديدة ،وما تتطلب هذه البيئة التنافسية من خمرجات نظم التعليم يف
واالرتقاء إىل املعايري العاملية ،الذي مل َيعد خيارا ،بل أصبح رضورة ال بد من ُتقيقها" (دليل اجلودة
ملؤسسات التعليم العايل العربية ،2017 ،ص.)8
والدليل هبذا التوصيف والتوجيه إنام ينبه -بصفة غري مباِّشة -لثغرات يف حكامة التدبري
والتسيريُ ،تتاج إىل تدارك؛ لذا شاركت جمموعة من الدول العربية يف أنظمة إقليمية وجهوية للجودة
واالعتامد ،وطورت أدلتها املرجعية يف ضوء اخلربات التي تتوافر عليها اجلامعات احلديثة،
عتمدة؛ ما جعلها أهال
فاستطاعت أن ُتصل عىل االعرتاف بجهودها يف االلتزام بمعايري اجلودة الـم َ
لالعرتاف الـمتبا َدل بالشهادات ،وساعد عىل حركية الطلبة بني اجلامعات ،وعزز مشاريع البحث
العلمي .فمثال ،شارك كل من املغرب واجلزائر وتونس يف نظام اجلودة األورويب 7،وقد ساعدها
ذلك عىل تطوير أنظمتها يف حكامة اجلامعات.
 7انظر -مثال -األدلة املرجعية للجودة التي طورهتا كل من :الشبكة األوروبية لضامن اجلودة يف التعليم العايل  ،ENQAورابطة
اجلامعات األوروبية  ،EUAوالرابطة األوروبية للمؤسسات يف التعليم العايل .EURASHE
وقد ساعدت هذه اليئات املغرب واجلزائر وتونس عىل تطوير أنظمتها اخلاصة بالتقييم واالعتامد اجلامعي ،وحصلت الوكالة
الوطنية للتقييم واجلودة يف املغرب عىل عضوية الشبكة األوروبية الـمتخصصة يف هذا املجال.
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ويف هذا السياقُ ،ترص العديد من اجلامعات عىل االستناد إىل معايري االعتامد التي تصدرها
املنظامت الدولية الـمتخصصة؛ حتى ُتظى باعرتاف أكرب عدد منها ،بل توقع معها اتفاقيات
(بروتوكوالت) تعل ن فيها قبول عمليات التقييم اخلارجي التي تقوم هبا هذه املنظامت ،واالستفادة
من التوصيات التي تصدرها بخصوص تطوير مشاريعها .وي َعد قبول اجلامعات التقييم اخلارجي
من طرف منظامت متخصصة ،وذات مصداقية ،دليال عىل التزامها بتنفيذ مشاريعها َوفق معايري
اجلودة الشاملة ،والسعي الدائم إىل تطويرها ،مع االلتزام بتوصياهتا ،ال سيام عىل مستوى التدبري
والتسيري.
وبوجه عامُ ،ترص أدلة التقويم واالعتامد ملؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي عىل وضع
مؤِّشات ترسخ القيم األكاديمية يف اجلامعات ،ويتجىل ذلك يف ُتليل شبكات مؤِّشات التقييم،
وكذا التوصيات التي تصدرها يف تقاريرها ،وتركز يف جمال حكامة تدبري املؤسسات اجلامعية
وتسيريها عىل رضورة وضوح اللوائح واملساطر القانونية ونرشها ،يف ظل نظام مرن خيفف من قيود
البريوقراطية اإلدارية يف التعامل مع املرتفقني/املنتفعني ،إضافة إىل اعتامد نظام تقييم داخيل ترشف
عليه جلان متخصصة (علمية ،وأكاديمية) تشكل لذا الغرض ،ثم املشاركة يف أنظمة التقييم
اخلارجي الوطنية والدولية ،واالستفادة من نتائجها ،فضال عن نرش تقارير دورية تتعلق بتقييم
التدبري املايل واإلداري والبيداغوجي ومشاريع الرشاكة والتعاون الدويل ،إىل جانب نظام فاعل
للتواصل اإلعالمي واملعلومايت.
ويف هذا السياق ،ينص دليل اجلودة واالعتامد يف املغرب -مثال -عىل "رضورة قيام املؤسسات
اجلامعية بمهامها ،وُتقيق أهدافها يف إطار من الشفافية والنزاهة .ولتحقيق هذه األهداف ،ينبغي أن
نرش هذا امليثاق بكل
تتوفر عىل ميثاق للقيم (أخالقيات املواطنة -تكافؤ الفرص -احرتام البيئة) ،وي َ
وسائل االتصال املتاحة ،واحلرص عىل تطبيق هذا امليثاق وتقييمه بشكل منهجي .أما يف جمال البحث
العلمي فينص عىل رضورة توفر املؤسسة عىل ميثاق وجلنة ألخالقيات البحث العلمي ،باإلضافة إىل
توفر املؤسسة عىل مساطر وآليات ملحاربة القرصنة الفكرية" (معايري اجلودة ،الدليل املرجعي الوطني
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لتقييم وضامن جودة التعليم العايل ،)2020 ،مع االهتامم بالتطوير املستمر خلربات أطر هيئة التدريس
واإلدارة ،بإ طالعها عىل آخر املستجدات القانونية والتدبريية واخلربات امليدانية ملؤسسات أخرى
تتوفر عىل اخلربة والتجربة.
ويف ظل التطورات التي عرفها التعليم العايل ،فقد أصبح التوفر عىل مدونة ألخالقيات التدبري
اإللكرتوين للجامعات معيارا من معايري اجلودة واالعتامد؛ إذ ضم دليل اجلودة ملؤسسات التعليم
العايل العربية شبكة خاصة بأخالقيات اخلدمات اإللكرتونية التي أصبحت بديال عن التواصل
املباِّش مع املرتفقني ،بعد تطور أنامط التعليم األكاديمي يف اجلامعات؛ بظهور اجلامعات االفرتاضية
والتعليم عن بعد ،وتقديم اخلدمات اإلدارية عن بعد ،مع ما يرافق هذه التطورات من حماذير تتجىل
يف اخرتاق املعلومات الشخصية والقرصنة العلمية ،والعبث باملعطيات اإللكرتونية التي توفرها
قواعد البيانات يف اجلامعات وغريها مما ت َسن له قوانني وأنظمة زاجرة ،ويظل اجلانب القيمي مهام يف
جتاوزها ،والتخفيف من آثارها إذا روعي يف مشاريع اجلامعات َوفق منظور متكامل (دليل اجلودة
ملؤسسات التعليم العايل العربية.)2017 ،
وحيتاج هذا املوضوع -يف نظرنا -إىل بحوث متخصصة تعنى بتحليل حمتوى هذه الدالئل
واملواثيق ،وتقارن بينها يف خمتلف التجارب العاملية ،وكذلك تعنى بتتبع تقارير التقييم التي تعمل
املؤسسات الـمتخصصة عىل إعدادها ونرشها ،وتتبع مدى حضور البعد القيمي يف ممارساهتا،
عتمدة يف ذلك.
والـمؤِّشات الـم َ

خامتة:
إضافة إىل جمموعة من اخلالصات واالستنتاجات الفرعية التي جتد مكاَّنا يف ثنايا هذه
الدراسة ،بحسب املحاور التي تتناولا ،فقد انتهت الدراسة -عىل سبيل االسترشاف -إىل
اخلالصات اجلامعة اآلتية:
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 .1دمج القيم يف مشاريع اجلامعات يمثل جماال متعدد األبعاد واملسارات ،وجيب أن يستند إىل
رؤية فكرية ومفاهيمية واضحة ،وإجراءات شاملة ومتكاملة ،مع الوعي الدائم والـمتجدد
بخصوصيات السياق العاملي املعارص الـمتسم بالتحديات والتحوالت الفكرية والرتبوية الائلة
والـمتسارعة.
 .2وجود حاجة ملحة إىل إنجاز دراسات وبحوث استقرائية ومقارنة ،جتيل العالقة بني التنظري
واملامرسة يف مشاريع اجلامعات احلديثة عىل مستوى منظومة القيم ،وُتدد اإلشكاالت والتحديات،
وتستفيد مما تتضمنه من استنتاجات وتوصيات عملية يف تطوير لوائحها القانونية ومشاريعها
العملية.
 .3بناء مرشوع اجلامعة بدمج القيم قد ي ستند إىل خالصات جتارب تطبيقية عملية يف ممارسات
قائمة ،يمكن أن تكون قابلة للتعميم؛ ما حيتم تعزيز مشاريع التعاون اإلقليمي واجلهوي والدويل بني
اجلامعات ،لتقاسم التجارب الفضىل واملامرسات اجليدة يف هذا املجال.
 .4يمثل انخراط اجلامعات يف أنظمة التقييم واالعتامد الدولية وقبولا للتقييم اخلارجي مدخال
مهام لتطوير خرباهتا يف جمال حكامة التدبري والتسيري ،يف خمتلف املجاالت األكاديمية والبحثية
وخدمة املجتمع ،وينمي لدهيا تقاليد راسخة يف جمال القيم.
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امللحق رقم ()1
 .1الرتبية عىل القيم يف منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،املجلس األعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي ،اململكة املغربية2017 ،م.
 .2املحمود ،أمحد .دور اجلامعات يف تأصيل القيم بنفوس طلبتها من وجهة نظر طلبة كليات
الرتبية باجلامعات األردنية2015 ،م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك،
إربد.
 . 3البطش ،حممد وليد ،وعبد الرمحن ،هاين" .البناء القيمي لدى طلبة اجلامعة األردنية" ،جملة
دراسات ،عدد ،1990 ،3ص.136-93
 .4القواسمة ،أمحد حسن صالح " .دور جامعة طيبة يف تعزيز منظومة القيم اجلامعية لدى
الطلبة" ،املجلة الدولية الرتبوية الـمتخصصة ،جملد ،5عدد2016 ،12م.
 .5عبد العال ،أِّشف عرندس حسني .القيم املهنية السائدة بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
املصية ،بحث مقدم للحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ،ختصص أصول الرتبية،
إِّشاف :الدكتور حممد أمحد الصادق كيالين ،والدكتور مجال عيل خليل دهشان ،جامعة املنوفية،
1996م.
 . 6اخلرابشة ،عمر حممد عبد اهلل" .درجة ممارسة طالبات كلية األمرية عالية اجلامعية بجامعة
البلقاء التطبيقية يف األردن للقيم الرتبوية" ،جملة العلوم الرتبوية النفسية ،البحرين ،عام 2007م،
ص.220-190
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امللحق رقم ()2
 .1املخزومي ،نارص .القيم املدعاة لدى طلبة جامعة الزرقاء األهلية ،كلية العلوم الرتبوية،
جامعة الزرقاء األهلية ،منشور يف جملة "دمشق" ،جملد ،24عدد2008 ،2م ،ص.397 -359
 .2التابعي ،كامل .االجتاهات املعارصة يف دراسة القيم والتنمية ،القاهرة :دار املعارف1985 ،م.
 .3الفرحيات ،هتاين حممد عبد الرمحن .مستوى االعتقاد ملنظومة القيم الرتبوية اإلسالمية ودرجة
ممارستها لدى طالبات اجلامعات احلكومية يف األردن1998 ،م ،جامعة الريموك ،رسالة ماجستري يف
الرتبية ،إِّشاف :الدكتور حممد اخلوالدة.
 . 4العمري ،أسامء عبد املنعم" .درجة ممارسة القيم لدى اجلامعات األردنية من وجهة نظر
الطلبة أنفسهم" ،جملة دراسات ،العلوم الرتبوية ،جملد ،42عدد2015 ،3م.
 .5الصمدي ،خالد .دليل تنمية القدرة عىل تدبري االختالف :التأطري النظري ،والتطبيقات
العملية ،بريوت :مركز نامء للبحوث والدراسات2017 ،م.
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امللحق رقم ()3
 .1أباش ،أمحد" .الترشيع املدريس وأخالقيات املهنة" ،املوقع اإللكرتوين:
https://www.atarbawi.com/2016/11/pdf.html

 .2العريني ،عبد اللطيف بن حمسن .مدى إسهام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالهبم ،قسم الرتبية.
 . 3السواملة ،يوسف" .املعاين والقيم يف تقديرات أعضاء هيئة التدريس للعاملات اجلامعية،
2000م ،جملة مركز البحوث ،جامعة قطر ،السنة التاسعة ،)17( ،ص.77-45
 . 4اخلوالدة ،حممد حممود" .التقييم الذايت لدرجة االعتقاد واملامرسة ملنظومة القيم األخالقية
اإلسالمية لدى الطلبة يف جامعة الريموك" ،جملة الدراسات يف العلوم الرتبوية ،الناِّش :اجلامعة
األردنية ،عامدة البحث العلمي2003 ،م ،جملد ،30عدد ،1ص.120-105
 .5شلدان ،فائز كامل عبد الرمحن .أنموذج مقرتح لدور اجلامعات الرسمية األردنية يف تنمية
الوعي االجتامعي لدى طلبة اجلامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة2006 ،م ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عامن -األردن.
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امللحق رقم ()4
 .1آل ناجي ،حممد .دور اجلامعات يف مواجهة ُتديات العص :اجلريمة واإلرهاب1999 ،م،
الرياض :كلية امللك فهد.
 .2حسني ،حممد عطا" .أسباب العنف اجلامعي وأشكاله من وجهة نظر عينة من الطلبة
اجلامعيني (جامعة البرتا)" ،جملة جامعة األقىص (سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية) ،جملد،18
عدد ،1يناير 2014م.
 . 3أبو انعري ،نذير سيحان حممد" .ظاهرة العنف اجلامعي ودور اجلامعات يف احلد من انتشارها
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية" ،جملة دراسات ،العلوم الرتبوية ،جملد،3
عدد2016 ،1م.
 .4املجايل ،أمحد عبد السالم" .ظاهرة العنف اجلامعي يف ضوء تصورات طلبة الدراسات العليا
يف جامعة مؤتة" ،املجلة األردنية للعلوم االجتامعية ،جملد ،9عدد2016 ،3م.
 . 5اجلرتييل ،سلوى حممد التابعي" .دور اجلامعة يف تنمية وعي طالهبا بالقيم ملواجهة إشكاليات
العوملة" ،قسم أصول الرتبية ،جملة كلية الرتبية ،جامعة بورسعيد ،عدد2017 ،21م.
 . 6العكي ،هالل عبد السادة حيدر" .دور اجلامعات يف التعايش السلمي ونبذ العنف :دراسة
سوسيوأنثروبولوجية :جامعة تكريت أنموذجا" ،جامعة بغداد ،العراق ،جملة سوسيولوجيا ،جملد،4
عدد ،2ديسمرب 2020م.
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جامعة األزهر ( .)2018جملة "كلية علوم الرتبية" ،عدد ،179اجلزء الثاين ،يوليو.
اجلالد ،ماجد زكي (1435هـ) .املرشد العميل للرتبية عىل القيم ،جدة :قمم املعرفة.
اجلالد ،ماجد زكي ( .)2013تعلم القيم وتعليمها :تصور نظري وتطبيقي لطرائق واسرتاتيجيات تدريس
القيم ،عامن :دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،ط.3
اخلطيب ،حممد عبد الفتاح (" .)2010قيم اإلسالم احلضارية :نحو إنسانية جديدة" ،سلسلة كتاب األمة ،عدد
.139
اخلميس ،عبد اللطيف ( .)2013رهانات الفلسفة وبيداغوجيا القيم اإلنسانية ،الرباط :دار التوحيدي.
الديب ،إبراهيم رمضان ( .)2006أسس ومهارات بناء القيم الرتبوية وتطبيقاهتا يف العملية التعليمية( ،د.م):
مؤسسة أم القرى للرتمجة والتوزيع.
الزهراين ،صالح بن أمحد الدقلة ( .)2013هندسة القيم( ،د.م) :مطابع السفراء.
سلوم ،طاهر عبد الكريم؛ مجل ،حممد جهاد ( .)2009الرتبية األخالقية :القيم ،ومناهجها ،وطرائق تدريسها،
العني -اإلمارات العربية املتحدة :دار الكتاب اجلامعي.
الصمدي ،خالد ( .)2003إدماج القيم اإلسالمية يف املناهج الدراسية( ،د.م) :منظمة َ
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الصمدي ،خالد ( .)2008القيم اإلسالمية يف املنظومة الرتبوية :دراسة حصية للقيم اإلسالمية وآليات
تعزيزها وتقويمها( ،د.م) :منظمة َ
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 املنظمة العربية للرتبية والعلوم: بريطانيا، إدارة العلوم والبحث العلمي:العربية للرتبية والعلوم والثقافة
.والثقافة
وقد نرشت الورقة.م2015 سبتمرب17-16  الذي عقدَ بتاريخ،املؤمتر القومي التاسع عرش العريب احلادي عرش
 من جملة "الدراسات يف التعليم اجلامعي" التي يصدرها مركز تطوير التعليم اجلامعي يف30 يف العدد
.جامعة عني شمس بالقاهرة
 املركز: القاهرة، نجيب احلصادي: ترمجة، هل العلم خال من القيم والفهم العلمي؟.)2015( هيولويس
.القومي للرتمجة
 الدليل املرجعي، معايري اجلودة.)2020( الوكالة الوطنية لتقييم وضامن جودة التعليم العايل والبحث العلمي
 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل:)م. (د،الوطني لتقييم وضامن جودة التعليم العايل
. يناير،والبحث العلمي
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Values in University Projects: A Vision to Regulate Theory and Practice Issues
Khaled Al Samadi
Abstract
This study presents preliminary observations and findings about the status of values in
university projects. It provides ideas that aim to help in the construction of a comprehensive
vision for integrating values into university projects and to raise awareness of their
importance for the improvement of teaching and research (with the hope that this will
provide researchers and scholars the opportunity to further investigate components of this
vision). The study proposes rules and principles that should help develop this organizing
vision and make the issue of values an essential element of university projects in a
harmonious, rationalized manner: whether relating to their visions, missions, or goals; and
whether in the field of teaching or research, or at the level of governance, management, and
administration. In addition, the study presents educational and legal options conducive to
the practical application of this project.
Keywords: Governing academic values, university projects, quality and accreditation
standards in universities, networks of evaluation indicators, internal evaluation, external
evaluation

درسُيفُاجلامعاتُ:
الـمُ ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ
دراسةُحتليليةُاسترشافيةُ
مصدّ قُاجلليدي

*

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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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُبحوثُودراسات

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 َّ

ُ

ُ
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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 َّ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُمصدقُاجلليدي 187

ُ 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 َُّ

درسُيفُاجلامعات
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ
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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.
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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
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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
الـم ِّ
كونُالقيميُيفُفروعُالعلومُاملختلفةُالتيُت َّ

ُ

ُ
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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
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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 ُِّ
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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
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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 َّ

 212الفكرُاإلسالميُاملعارصُ،العددُُ،102خريفُ1442ه2021/مُ ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُبحوثُودراسات

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.
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ُ ّ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.
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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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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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القيم يف املدرسة اإلصالحية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي
( :)2021-1986دراسة حتليلية نقدية
حسان
حسان عبد اهلل ّ
ّ

*

مقدمة:
تشغل القيم مكانة ُم ِه َّمة يف التفكري اإلنساين عامة ،والفكر اإلسالمي بوجه خاص؛
فالقيمة يف مرجعية الفكر اإلسالمي ُحت ِّف ز ع ىل التوازن واالستقامة يف أمور املعاش واملعاد،
وترتبط بأمور العلم والعمل ،وتتع َّل ق باملنهج ،والتفكري ،والوسائل ،واإلصالح ،وتتصل
مبارش ًة بالعدل ،واالعتدال ،واالستقامة ،واالستواء ،و ُت ؤكِّد املعيارية ،والثبات ،واالستقرار،
مثلام ُتؤكِّد الواقعية ،والعملية.
بالتعر ض ملدرسة
وتروم هذه الدراسة إدراك مكانة القيم يف الفكر اإلصالحي املعارص،
ُّ
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ( ،) 1981والوقوف عىل مكان القيم ومكانتها يف اإلنتاج الفكري
هلذه املدرسة مما هو متوفر باللغة العربية ،وتقويم الكتابات التي مت ّت يف هذا اإلطار ،مع تقديم
نظرة نقدية استرشافية لدعم هذه املكانة يف برامج املعهد الفكرية.
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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.
واجلدول رقم (ُ )1ي ِّ
اجلدول رقم ( :)1القيم يف اإلنتاج الفكري للمدرسة اإلصالحية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي
الكتب التي أصدرها املعهد
الرقم

الـمؤ ِّلف
ُ

العنوان

1

دور القيم يف نجاح البنوك اإلسالمية

حممد جالل سليامن صديق

2

القيم السياسية العاملية يف اخلطاب القرآين

مصطفى جابر العلواين

3

مدخل القيم :إطار لدراسة العالقات الدولية يف

سيف الدين عبد الفتاح إسامعيل

اإلسالم
4

منظومة القيم العليا :التوحيد ،والتزكية ،والعمران

فتحي حسن ملكاوي

5

منظومة القيم املقاصدية وجت ِّلياهتا الرتبوية

فتحي حسن ملكاوي

6

القيم الرتبوية وبناء الشخصية املعارصة ،ضمن كتاب:

أمحيدة النيفر

املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية واإلسالمية
جم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص (إسالمية املعرفة سابق ًا)
الكاتب

العدد

العنوان

الرقم
1

القيم والنظام املعريف يف الفكر السيايس

مصطفى منجود

19

2

تقرير القيم اإلسالمية ومناهج الرتبية

خالد الصمدي

()43-42

والتعليم باملدرسة العليا بتطوان
3

يف التأصيل اإلسالمي ملفهوم القيم

فتحي حسن ملكاوي

54

4

القيم العاملية

فتحي حسن ملكاوي

56

5

التزكية يف منظومة القيم احلاكمة

فتحي حسن ملكاوي

57

6

العمران يف منظومة القيم احلاكمة

فتحي حسن ملكاوي

59

7

القيم األخالقية والعلوم االجتامعية :نحو

عبد الرزاق بلعقروز

80

إبستمولوجية القيم احلاكمة
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القيم يف املدرسة اإلصالحية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي
جم َّلة الفكر اإلسالمي املعارص (إسالمية املعرفة سابق ًا)
الكاتب

العدد

العنوان

الرقم
8

احلتمية القيمية واإلعالم املعارص

عبد الرمحن عزي

81

9

القيم بني مرجعية الفعل وسلطة املرجع:

الرشيف حبيلة

83

مقاربة سوسيولوجية يف الرواية العربية
10

مقاصد القرآن يف إحياء قيم اإلنسان احلضارية

نور الدين اخلادمي

89

11

تربية القيم يف عرص ما بعد احلقيقة

هيئة التحرير

96

12

معاَل جتديد الفكر األخالقي ونقد القيمة يف

حيدر العايب

96

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

 244الفكر اإلسالمي املعارص ،العدد  ،102خريف 1442ه2021/م

قراءات ومراجعات

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
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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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ومما زاد الكتاب أمهية التكوين األكاديمي لـمؤ ِّلفه يف العلوم االجتّمعية واإلنسانية والرتبية،
واهتّمماته الـمتعدِّ دة يف جماالت معرفية وازنة؛ فهو تربوي وأستاذ جامعي أردين ،حيمل شهادة
الدكتوراه يف الرتبية العلمية وفلسفة العلوم من جامعة والية ميتشغان األمريكية ،وشهادة املاجستري
يف علم النفس الرتبوي ،وشهادة البكالوريوس يف الكيمياء واجليولوجيا.

هدف الكتاب
سعى الـمؤ ِّلف إىل تطوير األفكار التي كانت جمرد حواش ورشوحات لـّم تناوله الدكتور طه
جابر العلواين يف كتابه "التوحيد والتزكية والعمران :حماولة يف الكشف عن القيم واملقاصد العليا
احلاكمة" .ومتتد فكرة الكتاب إىل سنوات خلت ،حني كان الدكتور ملكاوي مهتّم بالنظام املعريف
اإلسالمي الـمتع ِّلق باألسئلة الكربى والنهائية عن اهلل والكون واإلنسان؛ فقد شكلت منظومة القيم
احلاكمة (التوحيد ،والتزكية ،والعمران) لديه نسقا أراد عن طريقه إثبات تأثريها اإلجيايب يف تربية
الفكر والنفس والوجدان ،وبناء الشخصية اإلنسانية يف أبعادها الـمتعدِّ دة ،وتشييد نظم احلياة
االقتصادية واالجتّمعية والسياسية ،والتطلع -يف الوقت نفسه -إىل ثّمرها اإلجيابية عىل املستوى
احلضاري ،بوصفها قيّم إنسانية عاملية ،فيعم نفعها مجيع اللق ،وعنارص الكون ومفرداته.
استلهم الدكتور ملكاوي منهجية الدكتور العلواين ،ونسج عىل منواله؛ إذ قال يف ذلك:
"والشيخ العلواين بعقليته الرشعية النقدية يريد هذه املنظومة مدخال منهجيا جلهود تنقية الرتاث
اإلسالمي مما اختلط به من تراث أهل الكتاب يف وقت مب ِّكر ،ثم من تراث األمم األخرى بعد ذلك،
ويريدها مدخال مقاصديا ملراجعة العلوم النقلية ،وقضاياها التارخيية واجلغرافية ".وهو يرى أن هذه
املقاصد العليا احلاكمة يمكن أن تساعد أيضا عىل تطوير نظرية معرفية عامة يف مجيع علوم الرشيعة،
وكذا العلوم االجتّمعية.
ثم إن الدكتور ملكاوي وإن كان مقتفيا أثر الدكتور العلواين ،فإنه سعى إىل اإلضافة والتطوير
والتتميم بعد االستيعاب والتحليل والتفسري؛ إذ قال" :لقد كانت مادة هذه الفصول يف األساس
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هوامش عىل عبارات الدكتور طه العلواين الاصة بمنظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية
فصل فيها تفصيال يشفي الغليل".
والعمران ،التي رددها يف كثري مما كتب ،لكنه مل ي ِّ
حاول الكاتب أن يضفي ب ع دا مقاصديا عىل الثال ثية املذكورة آنفا يف أفق اعتبارها
وج هات يف امليادين الرتبوية ،هيتدي هبا الـم رب ون ،وصاغ ة املناهج التعليمية؛ فهي قمينة
م ِّ
بتسديد الوجهة ،وإهناج مسارات االشتغال؛ ب غ ي ة الوصول إىل فلسفة تربوية راشدة ،بوصف
املجال الرتبوي جماال حموريا يف تفعيل منظومة املقاصد؛ فهو األرضية والـم نطل ق لتحقيق
النهوض احلضاري املنشود.
وقد رأى الـمؤ ِّلف أن منظومة املقاصد قادرة عىل تصحيح املسار الذي هيمن عىل النظم
الرتبوية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية احلديثة ،واحليلولة دون مزيد من املآالت السلبية الناجتة
من الفصام بني املعرفة والقيم.
ومن ثم ،فإن الـمؤ ِّلف تطلع إىل االنعتاق من رشنقة االجرتار واجلمود اللذين ظال حيكّمن
نمط االشتغال يف ميدان القيم واملقاصد ،وحاول أن يتقدم خطوات إىل األمام بطرح مقرتحات
عملية ،وأوليات قابلة للتطوير واالستدراك.
قصد الـمؤ ِّلف إىل حتديد داللة القيم الثالثة من القرآن الكريم والسنة النبوية ،وهو أمر له
داللته وفحواه؛ ألنه سعى إىل بناء املفهوم من منابعه الصافية ،بعيدا عّم علق به من فهوم وشوائب
بحسب السياقات التارخيية واالجتّمعية ،ورام صياغة الكليات الناظمة عن طريق البحث يف
جذورها األصلية.
وهو إذ نحا هذا املنحى ،فإنه أراد أن يربهن عىل بعد نظر وسعة أفق؛ ذلك أن اإلغراق يف
جمع ،ومن ثم تكون الثمرات والنتائج
التفاصيل واجلزئيات يفقد القدرة عىل النظر الكيل الـم ِّ
متناقضة ومبعثرة.
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سياق تأليف الكتاب
يأيت هذا الكتاب يف ظروف نوعية وحيثيات خاصة ،تتدافع فيها املشاريع الفكرية ،والرؤى
الثقافية ،والتصورات اإلصالحية؛ فالوجهة تبدو واحدة ،واألساليب متعدِّ دة ،ومن ثم يفيض هذا
التعدد إىل مساءلة اإلنتاجات يف أفق حتقيق التالقح املنشود والتكامل املفيد.
وال خيفى اليوم الالف الواسع والوة الفاصلة بني الفاعلني والباحثني ورواد املذاهب
واالجتاهات يف ميدان القيم؛ إن عىل مستوى املفهوم ،أو عىل مستوى املصدر .وهذا الالف يوجب
وجهة؛ ألن
احلفر املعريف؛ بغية الصياغة الـمحكمة للنّمذج احلاكمة ،واألطر املرجعية الناظمة والـم ِّ
التفكري الكيل يم ِّكن من نظم التفاصيل واجلزئيات ،ويعصم من التيه والضياع يف الشوارد والقضايا
املفضولة.
أدى جتاوز القيم وامتهاهنا إىل كوارث جتلت يف استفحال ظواهر سلبية ،وتشوهات يف الفكر
والسلوك ،ومل جتد الطابات الظرفية العاطفية وردود األفعال الرسيعة نفعا يف التخفيف من حدة
اآلثار الـمد ِّمرة .ويتواشج مع ما ذكر آنفا احلديث الـمسهب اليوم عن املقاصد إىل درجة االستسهال
وكثري من االجرتار؛ ما أدى إىل انحسار اإلبداع واملعاجلة الـمثمرة للقضايا واإلشكاالت.
وقد جاء هذا الكتاب ليبث نوعا من احليوية واجلدة عىل املوضوع من خالل التناول املنهجي
واحلس النقدي املتوازن .وتأسيسا عىل ذلك ،يندرج الكتاب ضمن الكتابات التي تعكس
العميق،
ِّ
االهنّمم بالبنى واألنساق الفكرية الرامية إىل إصالح مناهج التفكري ،وبناء التصورات الواعية التي
تسترشف املستقبل ،بعد االلتفات الـمستبص إىل املايض واستيعاب احلارض.

حمتويات الكتاب
السفر جمموعة من القضايا واملفاهيم واملعلومات ،تناولا الكاتب يف مقدِّ مة ،ومخسة
ضم هذا ِّ
فصول ،ثم خامتة ،والئحة للمراجع .أما الـمقدِّ مة فبسط فيها الكاتب رؤيته ومنهجيته يف تناول
املوضوع ،وأما الفصل األول فحمل عنوان" :التوحيد" ،وهو األساس األول يف منظومة القيم
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العليا .ثم جاء الفصل الثاين بعنوان" :التزكية يف منظومة القيم العليا" ،تاله الفصل الثالث" :العمران
يف منظومة القيم العليا" ،ثم الفصل الرابع" :القيم املقاصدية وجت ِّلياهتا يف الرتاث اإلسالمي والفكر
املعارص" ،يف حني وسم الفصل الامس بـ" :تفعيل املقاصد يف الرتبية والتج ِّليات الرتبوية للقيم
القرآنية العليا" .ثم كانت الامتة التي أمجل فيها الكاتب أبرز ما توصل إليه ،واآلفاق التي فتحها
عمله واشتغاله.

أطروحة الكتاب املركزية
أطروحة الكتاب تتمثل يف حماولة اكتشاف عنارص النظام املعريف اإلسالمي الكامنة يف منظومته
الترشيعية ،ونصوص خطابه ،ومقاصد علومه ،بناء عىل جهود الدكتور طه جابر العلواين ،ورؤيته
للمقاصد العليا املحصورة يف التوحيد والتزكية والعمران ،بوصفها قيّم حاكمة ملجاالت العلم،
واملعرفة ،واملّمرسة الواقعية للمة ،إىل جانب النظر يف هذه القيم بامتداداهتا املرجعية يف نصوص
الوحي ،وجتارب املدارس الفكرية الرتاثية واملعارصة.
ولبناء أطروحة الكتاب ،اعتمد الـمؤ ِّلف عىل عمليتي التأصيل والتنزيل ،فلم يقتص عىل تتبع
مفاهيم الكتاب املركزية يف نصوص القرآن الكريم واحلديث النبوي وجتارب العلّمء؛ لبناء تصور
أصيل وشامل لا ،وإنّم عمد إىل تنزيل ما توصل إليه من خالصات يف املوضوع عىل واقع األمة
الفكري والسيايس واالقتصادي واالجتّمعي ،وذلك باقرتاح سبل كفيلة بتحقيق رؤيته للقيم
احلاكمة والعليا يف مناطاهتا يف الواقع الارجي؛ تفعيال ملضامينها املنهجية ،وتفسريا هبا لقضايا
مشكلة يف واقع األمة اإلسالمية.
ويمكن تقسيم أطروحة الكتاب إىل ثالثة حماور ،هي:
 .1تأصيل القيم العليا يف الوحي وجتارب األمة.
 .2رصد التج ِّليات والتأثريات املنهجية والوظيفية للقيم العليا يف الرتاث اإلسالمي والفكر املعارص.
ؤسسة للقيم العليا يف التجارب الرتبوية للمة.
 .3تلمس أوجه التفعيل الواقعي للمقاصد الـم ِّ
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سلك الـمؤ ِّلف منهج التأصيل والتحليل لتحقيق أطروحة الكتاب ،بدءا بنصوص الوحي
وتنظريات العلّمء يف املوضوع ،وانتهاء بخالصات ك ِّلية اعتمدها يف عمليتي التفسري والتفعيل .ويف
هذه األثناء ،مل يتجاهل الـمؤ ِّلف بأفكاره وتنظرياته ما كتب يف املوضوع ،وإنّم صاغ الكتاب انطالقا
من تنظريات املرحوم العلواين صاحب االصطالح األول فيه ،لكنه مل يبق رهينا له يف مجيع تفاصيل
الكتاب ،بل عمد إىل النصوص؛ مستنطقا ،وحم ِّلال ،ومستخلصا ،وبانيا عىل جهود علمية أخرى يف
هذا املوضوع ،شكلت مصادر مرجعية استمد منها بعض أفكاره ،ثم طورها ،وثورها حتى أصبحت
ماثلة يف هذا العمل.
وقد تنوعت م صادر الكتاب ،فكانت جامعة بني هدايات الوحي (كتابا ،وسنة) وكتب الرتاث
األصيلة ،اعتّمدا عىل مصنفات يف املنهج والبحث ،ومراجع مبارشة يف املوضوع .وهذا االختالف يف
مصادر الكتاب ومراجعه زاده غنى يف مادته العلمية ،وأكسبه أصالة وعمقا وانفتاحا عىل جماالت قد
تبدو أول وهلة بعيدة عن صميم فكرته ،لكنها مت ِّثل امتدادا مرجعيا ،فيه إشارات وإيّمءات إىل
موضوعه.

أفكار الكتاب الرئيسة
يشتمل الكتاب عىل أفكار حمورية لا تعلق مبارش بموضوعه ،ويمكن إمجالا يف ما يأيت:

 .1التأصيل القرآين والنبوي للقيم املقاصدية:
متثل ذلك بتتبع الـمؤ ِّلف موارد ألفاظ القيم يف القرآن الكريم والسنة النبوية .وهذا بيان
مقتضب بذلك:
أ .مقصد التوحيد :نظر الـمؤ ِّلف إىل هذا املقصد بوصفه أس املقاصد وقاعدهتا التي تنبني عليها
تصورا وتصديقا ،فجعله يف املرتبة األوىل (ملكاوي ،2020 ،ص ،)22وبنى عليه تصوره للمقصدين
اآلخرين .فالتوحيد "رأس األمر كله يف اإلسالم" ،وهو "دائّم أساس الدين عند اهلل ،ورسالة اهلل إىل
األنبياء والرسل أمجعني" (ملكاوي ،2020 ،ص .)22ومن هنا ،فإن النظر إىل التوحيد -بحسب
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الرؤية املقاصدية والقيمية -دفع الـمؤ ِّلف إىل تناول أبعاده العقلية والوجدانية وانعكاساهتا العاطفية
والواقعية ،بّم يعد قيمة لا أبعادها املختلفة والـمتكاملة يف حياة الفرد واألمة (ملكاوي،2020 ،
ص.)32
وقد حاول الـمؤ ِّلف استقراء موارد التوحيد يف القرآن الكريم ،وبيان طرائق التعبري القرآين
عنه ،مستثمرا ذلك يف الداللة عىل أنه أساس املقاصد التي من أجلها خلق اإلنسان ،وحاكم
للمقاصد األخرى ،ومهيمن عىل فكرة الوجود وفلسفة احلياة واملآل.
ولـّم كانت السنة النبوية بيانا عمليا للقرآن الكريم ،وجت ِّليا واقعيا ملبادئه الكربى ،فقد أشار
تضمنة إياه،
الكتاب إىل موارد التوحيد يف السنة الرشيفة ،وذلك بعرض متص ألبواب احلديث الـم ِّ
مستنجدا باالستقراء الناقص واالستقراء التمثييل ،ومكتفيا بالتنويه بجهود بعض علّمء احلديث يف
االعتناء بالتوحيد يف كتبهم احلديثية؛ انسجاما مع قصده يف بيان قيميته ،ومقاصديته ،وهيمنته عىل
الفكر واحلياة (ملكاوي ،2020 ،ص.)34
ثم ميز الـمؤ ِّلف بني موضوع التوحيد وعلم التوحيد؛ فاألول له تعلق باأللوهية والربوبية
واألسّمء والصفات تصورا واعتقادا ،والثاين مرتبط باألدوات احلجاجية التي ختتص بعقيدة
التوحيد ،يف ما عرف باسم علم الكالم ،وأصول الدين ،والفقه األكرب.
وألن التوحيد مهيمن عىل الفكر واحلياة؛ فقد تعرض الـمؤ ِّلف لبعض هذه التج ِّليات عىل
مستويات متلفة من االجتّمع البرشي؛ إذ بني أن النظام األرسي يف التصور اإلسالمي قائم عىل روح
التوحيد يف بناء الرابطة الزوجية ووظائفها الرتبوية واحلضارية ،انطالقا من أن األرسة "وحدة بناء
املجتمع" .ولبيان مناحي متيز التصور التوحيدي اإلسالمي للرسة ،عقد الـمؤ ِّلف مقارنة بني هذا
النظام و"النظرية الشيوعية التي حاولت إلغاء دور األرسة" ،وأدت إىل "إضعاف الروابط والعالقات
األرسية ".وكذلك قارن بني النموذج اإلسالمي والنزعة الفردانية يف الغرب "التي تسببت يف انفراط
عقد األرسة ،وإيصالا إىل مرحلة االحتضار".
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ومما ميز التصور التوحيدي لنظام األرسة عن غريه من النظريات األنثروبيولوجية "التي تنظر
إىل العالقات بني البرش يف ضوء ما هو قائم بني احليوانات" ،االرتباط بالرشيعة اإلسالمية تصورا
وتنزيال ،ومقاصدية قيمها الناظمة لكينونتها الـم ِّ
حققة لوظائفها وأدوارها الرتبوية واحلضارية
(ملكاوي ،2020 ،ص.)57
أما عىل مستوى األمة ،فال شك يف أن التوحيد بمقاصديته احلضارية قدم تصورا لبنائها،
وعالقاهتا ،وأدوار مؤسساهتا وأفرادها؛ فاألمة التوحيدية تقوم عىل "االنسجام والتالؤم مع الفطرة،
وما تتطلبه من عالقات املودة ،والرمحة ،والتكامل يف املسؤوليات" (ملكاوي ،2020 ،ص .)58وهبذا
يكون للمة طابع متحد (أمة متحدة) مبني عىل آرصة الدين.
ومن ثم ،فإن مجيع أدوار األمة قائمة عىل مسمى النظام ،وهذا النظام مبني عىل هوية دينية تن ِّظم
مؤسسات األمة ونسيجها االجتّمعي .وبذلك ،فإن الوضع الطبيعي لعالقة األمة بالدولة يتأسس
عىل أن األوىل أصل للثانية ،وأن الدولة ال تستمد رشعيتها الواقعية والتنفيذية إال من األمة.
إذن ،فاألمة املسلمة تفرض هويتها أن تكون الدولة بأجهزهتا ومؤسساهتا مسلمة كذلك ،وأي
وحدة وقناعاهتا وأولوياهتا ،فهو تصف خارج عن نطاق
تصف للدولة خارج نطاق األمة الـم ِّ
املرشوعية املجتمعية ذات املصدرية الدينية التوحيدية.
وبناء عىل ذلك ،مل ينظر الـمؤ ِّلف إىل وحدة األمة بوصفها مكسبا عرقيا ،أو بيولوجيا ،أو لغويا،
أو سياسيا ،وإنّم عدها وحدة من أصل ديني وخلقي ،يقوم عىل الريية املرشوطة باإليّمن والوظائف
الدعوية واملجتمعية (األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر) ،من غري إكراه ،أو تسلط ،أو جترب
(ملكاوي ،2020 ،ص.)60
أما جت ِّليات التوحيد يف النظام السيايس ،فقد جعلها الـمؤ ِّلف يف حتقيق وحدة األمة؛ أي توحيد
املرجعية واالستمداد الفكري لا ،وهو جتل يلقي بظالله الوارفة عىل االختيارات احلضارية للمة
فهّم وعمال .ومن ثم ،فقد ميز وحدة األمة بثالث خصائص :توحيد الرؤية للعامل ،وتوحيد التجربة،
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وتوحيد العمل .وهي خصائص وإن كانت مفقودة يف الواقع نسبيا ،فإهنا مطالب يتعني حتقيقها
وحدة (ملكاوي ،2020 ،ص.)63
مجاعيا يف األمة الـم ِّ
البني يف بناء النظم املالية والعالقات
وباملثل ،فإن للتوحيد جت ِّليات يف النظام االقتصادي ،وتأثريه ِّ
بني أفراد األمة ومؤسساهتا املجتمعية ،وغري ذلك؛ فالنظام االقتصادي اإلسالمي قائم "عىل مبدأين،
األول :عدم رشعية قيام فرد أو جمموعة باستغالل اآلخرين ،والثاين :عدم رشعية قيام أي فرد أو
جمموعة بإنشاء حصار اقتصادي عىل اآلخرين ،أو احلجر عليهم" (ملكاوي ،2020 ،ص.)66
والـمؤ ِّلف هنا يستلهم تقريرات ابن خلدون القاضية بأن هذين املبدأين وغريمها سنن كونية
واجتّمعية راجعة إىل طبيعة اإلنسان الـمتسمة باملدنية ،واالفتقار إىل بني جنسه (ملكاوي،2020 ،
ص.)66
والتوحيد -بوصفه قيمة مقاصدية عليا -يؤ ِّثر تأثريا مبارشا يف بناء النظم املعرفية وفلسفتها
املرجعية التي حتكم مسارها وإنتاجها .وهذا ما أكده الـمؤ ِّلف ،وبينه باملقارنة مع الفكر الغريب
احلس والتجريب؛ أي إنه فكر يقيص التدخالت املعنوية واملاورائية الغيبية يف
املعارص القائم فقط عىل ِّ
رسم معامل النظام املعريف وارتباطاته العملية واألخالقية ،وهو فكر نتاج للصاع بني السلطة الدينية
(الكنيسة) ،والسلطة العلمية التجريبية (ملكاوي ،2020 ،ص.)68
وي مك ن إمجال قوام تأثري التوحيد يف النظام املعريف بناء وتوجيها -بحسب الـم ؤ ِّل ف -يف
ما يأيت:
 احلقائق اإليّمنية يف النظام املعريف اإلسالمي حقائق عقالنية خاضعة للنقد،واالستدالل ،واحل ج ة ،والربهان.
 املعرفة يف التصو ر اإلسالمي حقيقة قابلة للمعرفة ،وليست حكرا عىل فئة مصوصة. الكون يف النظام املعريف اإلسالمي حمل للتفك ر والنظر؛ فهو مبني عىل س ن نية م ط ر دة،وقوانني حاكمة.
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تفرعة عن قيمة التوحيد :مضامينه ،وجت ِّلياته يف النظام اجلّميل ،بوصفه
ومن القضايا الـم ِّ
خصيصة للدين اإلسالمي؛ فاملسلم -يف رأي الـمؤ ِّلف -مارس فنونا توحي بعمق النظرة اجلّملية
فن التزيني الذي توسل به إلضفاء اجلّمل عىل الـملبس ،والـمسكن ،والـمركب،
التوحيدية ،مثل ِّ
والـمجلس .وهي ممارسات مجالية حمكومة بقيمة التوحيد ،ويمكن حصها يف ما يأيت (ملكاوي،
 ،2020ص:)76-74
 غياب الفنون التشخيصية هو تعبري عن التوحيد الـمطلق. طريقة الزخرفة التجريدية الالهنائية يف الزخارف الندسية والنباتية. التعبري اجلّميل هو تعبري عّم ال يمكن التعبري عنه. قمة الوعي باجلّمل أن اهلل الواحد يتعاىل عن املثل.إن قيمة التوحيد هبذه التج ِّليات هتيمن عىل جماالت احلياة؛ فالتوحيد هو "الذي يعطي للحضارة
اإلسالمية هويتها" ،ويم ِّثل القيمة املركزية يف الرؤية اإلسالمية ،وهبذا يكون حاكّم عىل جماالت
التفكري والتعبري والتدبري ،أو بلغة الكاتب" :من التفكري والنظر العقيل ،إىل النظام السيايس
واالجتّمعي واالقتصادي ،إىل النسق اجلّميل والتفكري العقيل" (ملكاوي ،2020 ،ص.)77
ب .مقصد التزكية :تناول الـمؤ ِّلف هذا املقصد بوصفه مفهوما مركزيا قرآنيا ال يمكن
االستعاضة عنه بمفهوم آخر؛ لـّم يؤديه من معان ذات محولة قيمية ومقاصدية مرتبطة بـ"اإلنسان
الـمستخلف" ،بّم يتضمنه االستخالف من أبعاد حضارية وإصالحية.
وقد اعتمد الـمؤ ِّلف لبيان هذا املقصد عىل استقراء موارده يف القرآن الكريم ،وبيان دالالت
وروده يف آيه ،ويمكن تلخيص ما نظر إليه الـمؤ ِّلف يف األفكار اآلتية:
 التمييز بني استعّمل القرآن الكريم ملفهوم "التزكية" سلبا وإجيابا ،وذلك بتتبع اآليات الواردةيف القسمني معا؛ فالتزكية يف االستعّمل القرآين جاءت يف صورتني :تزكية مذمومة ،وتزكية ممدوحة.
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 تتبع أنواع التزكية املمدوحة يف القرآن الكريم ،وحصها يف تزكية املال بطرائق اكتسابهحق املحتاجني منه ،وتزكية النفس بالرتقي
املرشوعه ،والوسائل واملناحي املعقولة إلنفاقه ،وإخراج ِّ
هبا يف مدارج اإليّمن والعمل الصالح ،وتزكية اهلل تعاىل اإلنسان بقبول عمله ،واصطفائه يف مقامات
الـمقربني .ثم النظر إىل التزكية بوصفها وظيفة نبوية اضطلع هبا الرسول  يف مجيع مراحل دعوته.
 مراعاة أن السنة النبوية بيان عميل للقرآن الكريم ،وتعداد استعّمالت احلديث النبوي لا،وتتبع دالالهتا وقضاياها ،استنادا إىل "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي" للمسترشق
الولندي أرندجان فنسنك ،ومالحظة أن االستعّمالت النبوية ملفهوم "التزكية" مل خترج يف عمومها
عن االستعّمل القرآين ،إال يف موضوع واحد ،هو "تزكية اإلنسان لغريه" (ملكاوي ،2020 ،ص.)93
وهذا يؤكِّد أن "التزكية" مصطلح مركزي ،وقيمة مقاصدية كّم سبق.
 عدم إغفال ما تداوله أهل الرتبية والزهد والتصوف واجلهاد (جهاد النفس) عن مفهوم"التزكية" ،وتقرير أن هذا املفهوم كان متداوال بينهم بأبعاده الرتبوية واإليّمنية الـمرتبطة بتخليص
تصوفة
القلوب من الشوائب واألدران ،وارتباط قصد املسلم بالثواب األخروي ،ال سيّم عند الـم ِّ
والزهاد ،مع التنبيه إىل بعض االنحرافات التي طالت املفهوم عندهم (ملكاوي ،2020 ،ص.)97
والتزكية يف بحث الـمؤ ِّلف أخذت مفهوما موسعا؛ الرتباطها بأمرين اثنني:
األول :النفس اإلنسانية؛ فال شك يف أن مقاربة أي موضوع متع ِّلق بالنفس له مداخل وعالئق
متش ِّعبة ،ومن ذلك تقسيم التزكية -بحسب الـمؤ ِّلف -إىل ثالثة أقسام ،هي:
رب والري والعبادة.
 تزكية اجلسم بكل م ِّكوناته وجوارحه؛ أي مشاركة اجلسم بك ِّليته يف ال ِّ
والر جل تسعى إليه ،والعني تنظر إىل امللكوت ،واللسان ينطلق بالذكر ،وهكذا.
فاليد تبطش بالريِّ ،
 تزكية العقل بوصفه "صفة مت ِّيز اإلنسان عن غريه من الكائنات احلية" (ملكاوي،2020 ،ص .)103وهذه الصفة هي ما عرب عنه األصوليون بمناط التكليف واملسؤولية .ومن ثم ،فتزكية
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العقل -يف نظر الـمؤ ِّلف -تعني إعّمله يف املعقوالت ،وتوظيفه يف اكتساب املعارف ،والتمييز بني
طبائع األشياء.
 تزكية القلب الـمتسم بكثرة تقلبه بني األحوال ،وبّم هو حمل نظر اهلل تعاىل؛ فال شك أن القلبعرب فيه الواطر عىل اختالف أنواعها .فتزكيته رضورة
جتتمع فيه األضداد ،مثل الكفر واإليّمن ،وت ِّ
تربوية ،وحاجة عملية؛ إذ بصالحه وطهره تصلح األعّمل ،وتطهر من عالئق الرياء والفساد.
والثاين :تزكية اجلّمعة واألمة ،وهي نتيجة تلقائية لتزكية النفس الفرد ،الذي يم ِّثل مع غريه من
األفراد اجلّمعة واألمة .وقد انتهى الـمؤ ِّلف إىل وجود ثالثة مداخل تفيض إىل تزكية األمة ،هي:
 مدخل العلم واحلكمة ،بّم يتضمنه العلم من معارف ،وتتضمنه احلكمة من مناهج؛ فالتزكية من دون علم ،وإال أصبحت أذواقا غري منضبطة ،وحماوالت اعتباطية .وكذلك ال تزكية من
دون منهج مطرد حكيم وحاكم.
 مدخل الرشيعة والنظام؛ ذلك أن اجلّمعة ال يصلح حالا من دون نسق مرجعي تأوي إليه يفترشيعاهتا ومنازعاهتا .فالرشيعة رشعة للحياة بمجاالهتا ومؤسساهتا ،والنظام حاكم للعالقات،
ومزيح ألسباب الفوىض والالنظام؛ فهذا النوع من التزكية ذو بعد تنظيمي وجمتمعي.
 مدخل اإليّمن واألخالق؛ ذلك أن التزكية اإليّمنية صّمم أمان حلياة اإلنسان الروحية؛ وألن التزكيةاللقية ترشيد حلياته العملية .فاإليّمن واألخالق يتكامالن ،ويتطاوعان ،ويصدِّ ق كل منهّم اآلخر.
ثم ختم الـمؤ ِّلف حديثه عن مقصد التزكية بتعيني بعض وسائلها املوصلة إىل التحقق هبا،
وهي :القرآن الكريم ،والذكر مع الفكر ،وصحبة الصاحلني (ملكاوي ،2020 ،ص.)108
ت .مقصد العمران :انطلق الـمؤ ِّلف يف بيانه لذا املقصد من تنظريات املرحوم العلواين كّم
أسلفنا من قبل؛ إذ سلك خطته نفسها يف بحث هذه املقاصد العليا ،بدءا بتأصيلها القرآين والنبوي،
ومرورا ببحوث العلّمء فيها ،وانتهاء باستخالص التصور الشمويل لا.
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وقد بحث الـمؤ ِّلف يف قيمة العمران استنادا إىل فقهه؛ أي بالغوص يف عنارصه ،وحتليلها،
وتركيبها ،وربطها باحلياة "التي يريدها اهلل لإلنسان" تكوينا وترشيعا ،وقدرا وتكليفا .فالعمران يف
نظره "قيمة حتدِّ د فقه العمل يف احلياة الدنيا ،وال سيّم عمل املجتمع" (ملكاوي ،2020 ،ص .)23ومن
ثم ،إذا استطاعت األمة جتديد فهمه ،والعودة إىل سريهتا األوىل بخصوصه؛ فقها ملقاصده وغاياته،
فإهنا ستكون األمة الشاهدة عىل نفسها شهودا حضاريا وإصالحيا.
وهذا تلخيص لـّم نظر إليه الكاتب يف هذا الباب:
 بيان داللة العمران يف االستعّمل القرآين ،والنظر إليه بوصفه حقيقة احلياة الفردية واجلّمعيةللمة ،وإعّمر األرض وإصالحها ماديا باستخالص خرياهتا واستثّمرها يف ذلك ،وتأكيد أن القرآن
الكريم اعتنى بالعمران يف أبعاده الثقافية والفكرية؛ ما حيتِّم "تطوير العلوم ،وبناء املؤسسات ،وسن
القوانني" (ملكاوي ،2020 ،ص )137الـمن ِّظمة للعالقات.
 االقتصار يف تأصيل مفهوم "العمران" يف السنة النبوية عىل التصور واالستعّمل القرآين ،إاليف داللته الفقهية املعامالتية مما يسمى العمرى؛ وهي نوع من التربعات املالية يقصد به اإلعانة
الـمؤقتة بعمر املعطي ،أو املعطى له ،أو بمدة حمدودة .وتطابق االستعّمل النبوي مع االستعّمل
القرآين لذه املفردة دليل عىل إحكامها وك ِّليتها ومركزيتها يف احلياة البرشية.
 تناول االستعّمل اللدوين للعمران ،وعده سباقا إىل فقهه ،ودالالته احلضارية الكربى .وهذاالسبق اللدوين هو ما جعل الـم ِّ
تأخرين عنه ينهلون من نظريته ،ويستفيدون منها تثويرا وتطويرا ،أو
تبنِّيا لا من دون عزوها إليه .فالـمتأ ِّمل يف استعّمل ابن خلدون للعمران ،بوصفه مفهوما قرآنيا ،جيده
ينحو به منحى تأسيسيا لعلم جديد "يدرس حياة الناس ،وما يطرأ عىل هذه احلياة من حتوالت
وتبدالت ،وما ينشأ فيها من عالقات ومؤسسات ،سّمه علم العمران البرشي ،أو علم االجتّمع ،أو
علم احلضارة" (ملكاوي ،2020 ،ص.)143-142
حاول الـم ؤ ِّل ف تلخيص نظرية ابن خلدون يف العمران ،و هذا التلخيص ي مك ن اعتصاره
يف ما يأيت:
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 العمران اللدوين جتل لرتاكم جهود العلّمء ،وفهم لسنن النهوض واالهنيار احلضاري،وحتليل نقدي ملناهج التدوين والتفكري ،واعتبار بالطبائع الفطرية والوقائع العملية ،وجتديد يف
وضع قواعد العلوم وأسسها للنهوض هبا يف احلياة العملية (ملكاوي ،2020 ،ص.)143-142
 العمران -يف نظره -يتحق ق بمنهج التكامل بني العقل والنقل ،والفهم والتقعيد ،واجلمع بنيمتطلبات الدنيا واآلخرة.
 رشوط حتقق العمران -بمفهومه القرآين ،وتأصيله اللدوين -تتمثل يف حرص الفرد عىلتقوى اهلل تعاىل ،وسعيه إىل استثّمر مكنون األرض؛ استجالبا للرزاق .وكذلك عدل الدولة يف
احلكم.
 تأصيل العالقة بني العمران واحلضارة بوصفها النتاج املادي واملعنوي لإلنسان الفردواجلّمعة (األمة ،والدولة) ،وبيان أهنّم متالزمان؛ فال عمران من دون حضارة ،وال حضارة يف ِّ
ظل
الراب.
 تأصيل العالقة الوطيدة بني العمران والسياسة والدولة؛ تأكيدا لدور الدولة التنظيميواليكيل؛ فهي األداة والوسيلة لتنمية العمران يف جوانبه التنظيمية ،والسهر عىل ديمومته ،واحلفاظ
قوماته ،استنادا إىل العدل الشامل يف كل مناحي اإلعّمر.
عىل م ِّ
 بيان عالقة الفساد والصالح بالعمران؛ فهّم يؤ ِّثران فيه هنوضا وسقوطا ،وتقدما وتقهقرا،وتثويرا وإمخادا .وقوام األمر -يف نظره -هو قيمة العدل يف جانبيه :املادي ،واملعنوي .وقد اقرتح يف
األول إصالح القضاء ،ويف الثاين إصالح املعاش.
هذه هي أبرز أفكار الكتاب يف فصوله الثالثة؛ ما يعرض صورة عامة لا ،ومن ثم يمكن
الرجوع إىل تفاصيلها واستدالالهتا يف متن الكتاب.

 .2القيم واملقاصد يف الرتاث اإلسالمي:
خص الـمؤ ِّلف الفصل الرابع ببحث القيم املقاصدية يف عالقتها بالرتاث اإلسالمي والفكر
املعارص ،حماوال رصد جت ِّلياهتا فيهّم ،وبيان تأثريها فيهّم .وقبل خوضه يف تفاصيل املوضوع ،فقد ذكر

منظومة القيم املقاصدية وجتلياهتا الرتبوية

مصطفى فاتيحي وحممد قاسمي 275

باملنهجية املثىل للنظر إىل القيم الثالث القائمة عىل التكامل ال التنافر؛ ما يعني أن النظر يف كل قيمة
منها حيتِّم عىل الناظر استحضار العالقات الوظيفية التكاملية بينها وبني غريها.
إن ورود القيم يف الرتاث اإلسالمي ،مقارنة بالتداول املعارص لا -بحسب الـمؤ ِّلف -مل يكن
تطورا
هبذا التطابق الذي يراد له أن يكون ،خالفا للمقاصد؛ فهي تعد مفهوما مأصوال يف الرتاث ،وم ِّ
بحيث أصبح علّم عىل علم قائم الذات .ومن هذا الـمنطلق ،فإن القيم هي نتيجة للمقاصد الرشعية
للحكام .ويف املقابل ،فإن املقاصدية وصف لذه القيم؛ فهي ذات أبعاد غائية مؤصلة يف نصوص
الوحي ،وجتارب العلّمء والـمصلحني.
ويف ما يأيت بيان ملضمون هذا الكمون للقيم واملقاصد يف الرتاث اإلسالمي:
تنوعة،
 "املقاصد" مفهوم متداول يف الرتاث اإلسالمي؛ فأما وروده يف الوحي فبدالالت م ِّمنها :النيات واإلخالص وغري ذلك ،وأما استعّمله يف الرتاث العلمي للعلّمء فأمر ال حيتاج إىل دليل،
وال سيّم يف أبواب األصول ،والفقه ،والعقائد.
 مصطلح "القيم" مل يكن مألوفا يف لغة الرتاث عىل النحو املعارص .ومرد هذا الغياب ،وعدماأللفة -يف نظر الـمؤ ِّلف -أن العلّمء استعملوا مصطلحات أخرى يمكن عدها عناوين للقيم (مثل:
الفضائل ،والشّمئل ،واألخالق ،واآلداب) ،وكان استخدامها غزيرا وكثريا يف مصنفاهتم،
ومواعظهم ،ودروسهم (ملكاوي ،2020 ،ص.)175
 تداول مفهوم "املقاصد" يف العص احلديث أشهر من نار عىل علم؛ فقد أصبح -كّم سبقالقول -علّم عىل علم قائم الذات ،ووسّم حلقل معريف ورشعي له قواعده ،وأسسه ،وتنظرياته،
وتطبيقاته يف جماالت التدين واحلياة.
 ذيوع استعّمل مصطلح "القيم" يف العص احلديث أيضا ،فقد عرف هذا املصطلح تأصيالوتنظريا مهمني ،وإن كان منشأ هذا االهتّمم -بحسب الـمؤ ِّلف -غربيا ،لكن جهود الـمن ِّظرين فيه
انصبت عىل تأصيله يف الرتاث ،وبعثه من جديد يف صورة معارصة وجديدة ،إىل أن استقر مصطلحا
له امتداداته يف أبواب االقتصاد ،والسياسة ،واالجتّمع ،والرتبية ،والتعليم ،وغري ذلك.
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ومل يفت الـمؤ ِّلف التنبيه إىل االنحرافات االستعّملية للخطاب املقاصدي ألغراض غري
مرشوعة ،ومآرب غري سليمة؛ ما أركب املقاصد غري مركبها ،وأسند إليها أغراضا ليست من
طبيعتها ،وهو ما سّمه توظيف املدخل املقاصدي ملقاصد غري رشعية ،مثل :التخفف من قيود النص
الرشعي ،والروج عنه باألمزجة والوى ،وصوال إىل القطيعة معه ،واالستعاضة عنه بالعقل؛
بدعوى القدرة عىل الترشيع ،وإدراك املصالح واملفاسد ،والوصول إىل السعادة اإلنسانية عن طريق
العقل.
وللخروج من هذا املأزق ،استند الـمؤ ِّلف إىل املنظومة األصولية الـمتسمة بالقاعدية
والعلمية ،فجعل قواعد األصول واالستدالل األصويل منهجا ومسلكا إلدراك البعد املقاصدي
للحكام .ومن ثم كان لزاما عىل من أرادوا استغالل املقاصد من احلداثيني لتحقيق مآرهبم الولوج
إىل ذلك عرب بوابة األصول التي لن تسعفهم قواعدها الصارمة يف حتقيق ما ترشئب إليه أعناقهم.
وانسجاما مع منهج البحث ،فقد اقرتح الـمؤ ِّلف سبال لـّم سّمه تربية القيم؛ إلضفاء صفة
العملية عىل تنظرياته يف املوضوع ،وحص هذه السبل يف تعليم القيم يف األرسة ،وتعليمها يف
املدرسة ،ونرشها يف جمال اإلعالم ومؤسسات الدولة واملجتمع .وهبذا يكون للقيم حضورها
بأبعادها املقاصدية ،بدءا بالفرد ،وانتهاء باألمة.
أما الفصل الامس ،وهو األخري ،فحمل عنوان" :تفعيل املقاصد يف الرتبية والتج ِّليات الرتبوية
للقيم القرآنية العليا" ،وفيه انطلق الـمؤ ِّلف من إشارة للدكتور فريد األنصاري ،مفادها أن التجديد
االصطالحي يف علم األصول عند اإلمام الشاطبي كان ذا بعد ومقصد تربويني؛ أي إن غاية
املقاصد ،بّم هي مبحث من رحم علم أصول الفقه ،تصحيح االنحراف الرتبوي الطارئ عىل تدين
الـمكلف .ومن هذه املقولة ،انطلق الـمؤ ِّلف لبيان مناحي تفعيل املقاصد يف املجال الرتبوي ،وهذا
تلخيص لا من وجهة نظره:

منظومة القيم املقاصدية وجتلياهتا الرتبوية
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أ .الربط بني املقاصد والرتبية هو ربط بني متجانسني؛ فمن املقاصد يمكن استحضار قصد
الشارع يف األحكام واآلداب واألخالق .وال شك يف أن األصل هو موافقة مقصود الرشع ،وجعل
هوى الـمكلف تابعا ملراد الشارع ورشعه.
ب .ضعف تفعيل املقاصد يف املجال الرتبوي ،واالقتصار عىل تفعيلها يف جمال األحكام العملية
واالجتهاد الفقهي ،وهو أمر تبديه الكتابات والتجارب املطروحة يف هذا املوضوع ،مع أن إنعام
النظر يف ما كتبه الشاطبي يف "املقاصد" جييل العالقة الكامنة بني املقاصد والرتبية.
ت .الربط بني الرتبية وحفظ العقل هو أساس العمل الرتبوي؛ ألن حفظ العقل يكون بالتعليم
والتعلم ،فال تربية من دون تعليم وتعلم .ومن هنا كان التشبع بالرتبية عن طريق إعّمل العقل أحسن
وأكثر فاعلية؛ فالعقل مناط التكليف ،وهو وسيلة حتقيق مناطات األحكام والرتبية.
ولكي يكون التصور متكامال يف املوضوع؛ فقد اقرتح الـمؤ ِّلف تصنيفا للمقاصد الرتبوية،
سهل ربط املقاصد هبا ،وحماكمتها إىل املقاصد الرشعية .ويف ما يأيت رسد لذا التصنيف:
ي ِّ
أ .مقاصد تربوية للدنيا ،ومقاصد تربوية لآلخرة.
ب .مقاصد تربوية غائية ،ومقاصد تربوية وسلية.
ت .مقاصد تربوية مصنفة حسب موضوعات العلوم.
ث .مقاصد تربوية مصنفة حسب مؤسسات الرتبية واملجتمع.
ج .مقاصد تربوية مصنفة عىل أساس القيم املقاصدية العليا ،وهو ما ختم به هذا الفصل.
وبذلك يكون الكتاب قد اكتمل يف صورته األخرية بعد دمج الفصلني األخريين يف الفصول
الثالثة األوىل التي شكلت مادة الكتاب األول ،وبه يكون الـمؤ ِّلف قد استكمل املوضوع من جوانبه
النظرية والعملية.
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عىل سبيل التم
يمكن أن يعد هذا الكتاب إضافة نوعية إىل املكتبة اإلسالمية املعارصة؛ لـّم اتسم به من دقة يف
الطرح ،وجدة يف املعاجلة والتحليل ،والقتدار صاحبه عىل حتقيق قدر ضاف من العالقة التكاملية
بني املقاصد والقيم؛ ما يعد وسيلة ناجعة يف املّمرسة النقدية للكسب املعريف السابق ،وحتقيق كسب
معريف مواكب لإلشكاالت والقضايا الـمستجدة احلارقة .وال شك يف أن القراءة الواعية لذا
الـمؤلف تتيح استرشاف آفاق معرفية واعدة ،حت ِّفز الباحثني اجلادين عىل سرب غورها ،وصوال إىل
تقديم إسهامات معتربة يف ميادين الرتبية ،وفلسفة القيم ،وآليات بنائها وتقويمها.

املراجع:
ملكاوي ،فتحي حسن ( .)2020منظومة القيم املقاصدية وجت ِّلياهتا الرتبوية ،عّمن :املعهد العاملي للفكر

اإلسالمي.

عروض خمترصة
إيصال صالح احلوامدة

*

.1

الدين والقيم حمورية التزكية الروحية يف بناء املجتمع ،حممد حلمي عبد الوهاب ،القاهرة:

نيوبوك للنرش والتوزيع ،ط 160 ،2020 ،1صفحة.
يسعى الكتاب إىل إظهار مركزية القيم الروحية حضور ًا ورضورة وغائية يف سياق معاجلة أزمة
املبرشة بالعدمية
القيم التي جيتازها العامل اإلسالمي والعامل الغريب اليوم؛ بسبب انتشار الفلسفات ر
وضياع املعنى وزوال القيم .يتكون الكتاب من فصول ستة ،هي :الفصل األول ويبحث يف الدين،
والعلم ،والقيم ،والرصاع عىل املجال العام يف أزمنة التغيري .أما الفصل الثاين فيبحث يف جدلية
العالقة بني الدين والقيم الروحية ،وبناء النظام القيمي .ثم يأيت الفصل الثالث الذي عُ نون بالعقل
األصويل املعلمن :حتوالت البنى األصولية يف اإلسالم واملسيحية .وجاء الفصل الرابع بعنوان
العبادة يف اإلسالم مفهوم ًا وغاية .ثم الفصل اخلامس :املصادر املبارشة لألخالق الفردية واجلامعية.
وأخري ًا الفصل السادس :الدين واألخالق والقيم يف الفكر املعارص؛ قراءات ومراجعات.
.2

عامن :دار األيام للنرش والتوزيع ،ط،1
القيم الوطنية يف املناهج التعليمية ،مفتاح بن هدية ،ر

 288 ،2020صفحة.
حيتوي الكتاب عىل مخسة فصول ،هي :الفصل األول شمل متهيد ًا منهجي ًا مفص ً
ال يف إطار
منهجي متكامل تضمن إشكالية الدراسة وأسباب اختيارها ،وكذلك أمهيتها وأهدافها ،وحتديد
املفاهيم الرئيسة هلا ،كام تضمن تساؤالً عام ًا وتساؤالت جزئية سعى الباحث لإلجابة عنها .والفصل
الثاين تكون من مبحثني :األول إحاطة كاملة شاملة عن القيم من حيث :مفهومها وتكوينها
*
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ومصادرها ،وتصنيفها وقياسها وأمهيتها وخصائصها ،والتمييز بني القيم واالجتاهات ،أما املبحث
موجه ًا
الثاين فقد تضمن حديث ًا دقيق ًا عن القيم الوطنية مدع ًام بنامذج ميدانية ،وفيه كيف تكون القيم ِّ
للسلوك عن طريق التأثري غري املبارش ،وفيه أيض ًا حديث عن حتديات العوملة .وحتدث الفصل الثالث
عن املناهج الرتبوية وفلسفة الرتبية ،وفيه مبحثان :األول عن املناهج الرتبوية من حيث :مفهومها
القديم واحلديث ،وأنواع املناهج الرتبوية ،وعنارصها وأسسها وتصميمها وتنفيذها وتقويمها
وتطويرها وأمهيتها ودورها يف ترسيخ القيم ،أما املبحث الثاين فتحدث عن الفلسفة الرتبوية يف
اجلزائر وأهدافها ،وأهم مدارس الفلسفة الرتبوية وأسسها ومبادئها وخصائص فلسفة الرتبية
والتعليم يف اجلزائر وأبعادها وأهدافها .وجاء الفصل الرابع للحديث عن الكتاب املدريس
واملدرسة ،وفيه مبحثان :األول منهام حتدث عن الكتاب املدريس من حيث :مفهومه وأمهيته
والرشوط الواجب توافرها فيه ومواصفاته ،واهلياكل املك رلفة به ،وإخراجه وعالقته باملنهاج ،ودوره
يف تنمية القيم لدى األطفال ،والفصل الثاين ملحة تارخيية عن املدرسة من حيث :مفهومها ووظائفها
وأهدافها ،والبناء اهليكيل هلا ،ثم حديث عن املدرسة املتوسطة اجلزائرية ،وأخري ًا دور املدرسة يف غرس
القيم واملحافظة عىل الثقافة القومية .وجاء الفصل اخلامس عن القيم يف كتاب الرتبية البدنية ،وهذا جانب
ميداين يقوم عىل حتليل مضمون الكتاب املدريس للسنة األوىل متوسط مصحوب ًا بتحليل نموذجي دقيق.
وأخري ًا تم عرض اإلجابة عن التساؤالت اجلزئية ،مع إبراز اقرتاحات وتوصيات مبنية عىل هذه الدراسة.
.3

القيم األخالقية يف املجتمع العريب بني النظرية واملامرسة ،جمموعة من الباحثني ،تنسيق:

عامن :دار األيام للنرش والتوزيع ،ط 3 ،2020 ،1جملدات 898 ،صفحة.
نسيسة فاطمة الزهراء ،ر
يعدر املنهج العمود الفقري للعملية الرتبوية ،وهو بحاجة إىل تطوير مستمر ،لتجنب اخللل يف
ثم فال يمكننا إحداث تغيري اجتامعي إال من
الواقع االجتامعي .والرتبية هي مضمون املنهج ،ومن ر
خالهلا .واملناهج الرتبوية والقيم األخالقية تعدر لبنة أساسية يف بناء منظومة اجتامعية سوية؛ ألن
يمر من خالل دخوله إىل املنظومة الرتبوية بمراحلها املختلفة ،فالقيم
األساس الفكري عند الفرد ر
الرتبوية التي حيملها الفرد هلا عالقة وطيدة باملناهج الرتبوية التي ر
تلقاها ،وهلا انعكاس مبارش عىل
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تضمن الكتاب عرشة حماور ،ر
تضمن عدد ًا من البحوث
وكل حمور ر
املنظومة االجتامعية سلب ًا أو إجياب ًا .ر
التي بلغت يف جمموعها ثالثة وأربعني بحث ًا ،ر
وكل بحث يتحدث عن قض رية من القضايا املنهجية
الرتبوية ،والقيم األخالقية يف املجتمع.
.4

املسلمون والغرب والتأسيس القرآين للمشرتك اإلنساين ،أمحد الفراك ،فرجينيا :املعهد

العاملي للفكر اإلسالمي ،ط 392 ،2021 ،1صفحة.
تضمن الكتاب مخسة فصول ،هي :الفصل األول مدخل مفاهيمي تأسييس للكتاب ،وحتدث
ر
فيه عن "املسلمون من الداللة التارخيية للداللة القرآنية" و"مصطلح الغرب من الداللة اجلغرافية
للداللة الفلسفية" ،ثم عن "عالقة املسلمني بالغرب من املعرتك إىل املشرتك" ،ثم عن "املشرتك بني
املسلمني والغرب" وأخري ًا "ملاذا املرجعية القرآنية يف التأسيس للمشرتك اإلنساين" .والفصل الثاين
يبحث يف األساس الديني مدخل للمشرتك اإلنساين ،وفيه :الدين املشرتك بني املسلمني والغرب
والقيم الدينية املشرتكة بني املسلمني والغرب .ثم الفصل الثالث الذي حتدث عن املشرتك العلمي
املعريف مدخل للمشرتك اإلنساين ،كام حتدر ث عن العلوم التجريبية واملشرتك اإلنساين ،فاملعرفة
القرآنية والقراءة اجلامعة .ويأيت بعده الفصل الرابع الذي عنون باملشرتك العمراين بني املسلمني
والغرب ،وفيه بحث العمران اإلنساين من دالالت العمران إىل علم العمران ،وخصائص العمران
اإلنساين ومقاصده .وأخري ًا الفصل اخلامس املشرتك البيئي الطبيعي مدخل للمشرتك اإلنساين ،وهو
عن البيئة بني قصور التصور املادي وشمولية التنزيل القرآين ،واملشرتك البيئي عاملية األزمة البيئية
وعاملية احلل القرآين ،ومن ثم اخلامتة.
.5

املشرتك اإلنساين والتواصل احلضاري والديني أية أرضية؟ وأي أفق؟ ،جمموعة مؤلفني،

عامن :دار ركاز للنرش والتوزيع،
تنسيق أمحد الفراك وعبد الباسط املستعني ،ر

ط515 ،2021 ،1

صفحة.
الكتاب مؤلف مجاعي ،وهو عمل بحثي أرشف عليه مركز فاطمة الفهرية لألبحاث
وال دراسات ،وقد جاء استجابة ملا يتعرض له العامل اليوم من تغريات عميقة ورسيعة ،وما يتهدده من
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أمس احلاجة إىل حوار شامل متعدد عىل مستويات خمتلفة ،حوار
أزمات مركبة متداخلة ،جتعله يف ر
وينصب عىل معاجلة أهم املشكالت
اسرتاتيجي بنراء تتضافر يف إرسائه جهود عدد من املؤسسات،
ر
تضمنت تسعة عرش بحث ًا هي:
املعارصة بني الثقافات املختلفة .جاء الكتاب يف أحد عرش حمور ًا،
ر
الدرس املقاصدي وبناء مشرتك القيم اإلنسانية ،فالتسامح الديني عند املفكرين األملان :غوهتولد
إفراييم ليسينغ نموذج ًا ،ثم أثر الرحلة العربية احلديثة يف تفعيل احلوار احلضاري وتعزيز املشرتك
اإلنساين رحلة التونيس نموذج ًا ،واملوروث اإلنساين املحفوظ يف القرآن الكريم وأثره يف ترسيخ
العالقات بني الشعوب ،تبعه رحلة املشرتك اإلنساين من املعاناة القاتلة إىل الطمأنينة ،ثم رصاع
احلضارات أم حوارها؟ مقاربة بني هنتنجتون وغارودي ،فاألندلس نموذج تارخيي للتواصل
واحلوار احلضاري والديني ،وحوار احلضارات ودوره يف التصدي خلطر املادية املعارصة غارودي
أنموذج ًا ،فالقواعد املؤسسة للتعارف احلضاري عن النوريس ،والتعايش بني املسلمني وأهل
الكتاب يف األندلس ،ثم حوار الضفتني نموذج املصاحلة وصعوبات التجاوز ،فاألبعاد احلضارية عن
اخلطايب وأثرها يف بناء املشرتك اإلنساين ،وقيمة التعايش يف الثقافة الغربية ،وقيم التعايش التارخيي
وتأثريها عىل املجتمع املرصي ،ثم املحبة والعشق قاعدتا بناء املشرتك اإلنساين أصوهلام التأسيسية
وأبعادمها االستيعابية قراءة يف تراث الرومي ،فاحلوار احلضاري واملشرتك اإلنساين أية عالقة ،ثم
احلوار بني األديان ،ورؤية منهجية لفقه التعارف وأثره يف التواصل بني الشعوب وبناء احلضارات
التحول الديني واعتناق اإلسالم يف العصور الوسطى.
األرضية ،وأخري ًا
ر
.6

قيمنا اإلسالمية والتسارع احلضاري كيف نتعامل مع معطيات احلضارة املعارصة ،يوسف

ر
املال ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ،ط 336 ،2020 ،1صفحة.
اإلسالم يمثل يف حقيقته أحكام ًا رشعية ومصادر جليلة للقيم الروحية ،إىل جانب مقومات
ثابتة لبناء احلضارة اإلنسانية بال منازع؛ فهو حيث عىل ارتياد العوامل املحيطة به ،ويدعو إىل األمن
والطمأنينة ،وأن الرشيعة اإلسالمية الغراء جاءت ترسيخ ًا لألخالق الفاضلة ،ودع ًام للرقي
احلضاري واحلياة احلرة الكريمة واملنهج القويم املتكامل كام أوردهتا القيم يف الكتاب .جاء الكتاب
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يف مقدمة وفصول أربعة وخامتةُ ،وسم الفصل األول بـ :بني القدرات اإلبداعية وسبل البحث،
ووسم الثاين بـ :تأصيل احلوار والتواصل والوسطية ،ووسم الثالث بـ :خطوات نحو التكامل
والتغيري ،ثم وسم الرابع بـ :مهارات إدارية يف ظل الترشيع ،وأخري ًا خامتة :هل للغرب موقف
حيادي من اإلسالم؟
.7

عامن :دار
إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ،خالد الرصايرة ورضا املواضيه وخالد الزيديني ،ر

وائل للطباعة والنرش والتوزيع ،ط 223 ،2019 ،1صفحة.
يتضمن الكتاب سبعة فصول ،الفصل األول :ماهية اجلودة الشاملة وفلسفتها وحقيقتها
ثم مفاهيم هلا عالقة هبا
ومسوغاهتا ،والفصل الثاين :املنطلقات الفكرية للجودة الشاملة ومفاهيمها ،ر
ومفهومها يف التعليم ،والفصل الثالث :أمهية إدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها يف التعليم واألهداف
العامة هلا ،وأهدافها يف التعليم ،والفصل الرابع :مدخل إىل إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها
واملتطلبات الرئيسية لتطبيقها ومتطلبات تطبيقها يف التعليم ،والفصل اخلامس :أبعاد اجلودة
ومرتكزاهتا وأساسياهتا يف التعليم وخطوات إدارة اجلودة يف التعليم ،والفصل السادس :أسس إدارة
اجلودة الشاملة ونشأهتا وتطورها ومراحلها وآليات احلكم عليها يف التعليم ،والفصل السابع :الرواد
األوائل إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم وفلسفاهتم.
.8

القيم األخالقية الواردة يف كتب الرتبية اإلسالمية "كتب املرحلة املتوسطة من التعليم

األسايس بلبنان" ،شريين خورشيد ،بريوت :نرش خاص 280 ،2019 ،صفحة.
تكمن أمهية الكتاب يف تناوله القيم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية التي تعد معيار ًا
وموج ه ًا لسلوك الفرد واملجتمع نحو السلوكات املرغوب هبا
للحكم عىل سلوك الطالب،
ِّ
قس مت املؤلفة كتاهبا إىل بابني :الباب األول وهو اإلطار النظري وفيه ثالثة فصول؛
اجتامعي ًا َّ .
الفصل األول :الثوابت يف القيم األخالقية اإلسالمية ،وفيه تعريف القيم وأسسها ووظائفها،
والقيم األخالقية الرتبو ية اإلسالمية العامة ،واملؤسسات الرتبوية التي هلا دور يف غرس هذه
القيم.
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أما الفصل الثاين فوسم بـ" منهجية كتب الرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة من حيث
التأليف والرتتيب والتقييم" ،وفيه حديث عن مرحلة البلوغ واملرحلة املتوسطة من حيث ترتيب
القيم ،وتقييم الق يم باملناهج الدراسية .أما الفصل الثالث فوسم بـ" التجديد نحو منهج تربوي
إسالمي" ويبحث يف التجديد يف املنهج الرتبوي اإلسالمي ومعوقات التجديد ورؤية جديدة
للمنهج اإلسالمي يف الرتبية" .أما الباب الثاين فهو دراسة ميدانية حتليلية ملضمون كتب الرتبية
اإلسالمية للمرحلة املتوسطة من التعليم األسايس يف لبنان.
.9

تطوير تقويم أداء كليات جامعة امللك سعود يف ضوء مدخل القيمة املضافة ،عبد اللطيف

ابن عبد اهلل ،القاهرة :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ط 223 ،2019 ،1صفحة.
تعرف واقع تقويم أداء كليات جامعة امللك سعود يف ضوء مدخل القيمة
هيدف الكتاب إىل ر
املضافة ،وحتديد املتطلبات الالزمة لتطبيق مدخل القيمة املضافة يف تطوير تقويم األداء ،وكذلك
حتديد املعوقات التي تواجه تطبيق مدخل القيمة املضافة يف تقويم أداء كليات اجلامعة .وكذلك
يعرض الكتاب أهم النامذج العاملية واإلحصائية يف جمال تطبيق مدخل القيمة املضافة يف تقويم
املؤسسات التعليمية ،إضافة إىل تقييم أنموذج مقرتح لتطوير أداء كليات اجلامعة باستخدام مدخل
القيمة املضافة .وختم الباحث الكتاب بمجموعة من النتائج توصل إليها من خالل بحثه .وجاء
الكتاب يف مخسة فصول.
.10

حوكمة املؤسسات يف ضوء الفكر املعارص ،سامح عامر وياسمني السنطيل ،األردن :دار

الفكر للنرش والتوزيع ،ط 408 ،2020 ،1صفحة.
استحق موضوع حوكمة املؤسسات أمهية كبرية؛ بسبب التطورات املتسارعة يف جمال
األعامل ونمو حجم هذه املؤسسات ،وما تبع ذلك من أزمات  ،فكان ذلك دافعاً للبحث عن
فلسفة أو منهجية جديد ة إلعادة التوازن وضبط أداء هذه املؤسسات  ،وكذلك إجياد نظم
رقابية ملواجهة املخاطر املالية واإلدارية ومحاية أصحاب املصالح مجيع ًا  ،واال لتزام بالشفافية
واملصداقية والسلوك األخالقي والعدالة بني مجيع املسامهني ،ومواء مة كل التطورات
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التكنولوجية والفنية .إن حوكمة امل ؤسسات هلا بصامت واضحة عىل أسلوب اإلدارة
واسرتاتيجيتها وسياستها يف ا ختاذ القرار الرشيد واال لتزام األخالقي ومواجهة املخاطر من
أجل التميز املؤسيس ،وحتقيق النمو املنشود ،والتحول من التقليدية إىل اإللكرتونية – الرقمية.
حيتوي الكتاب عىل أحد عرش فصالً؛ الفصل األول :حوكمة املؤسسات ،و الفصل الثاين :دور
حوكمة املؤسسات ىف تفعيل اال لتزام ومحاية املصالح ،والفصل الثالث :حوكمة املؤسسات
نامذج وجتارب دولية ،والفصل الرابع :ث امر ونتائج جتارب حوكمة املؤسسات ،والفصل
اخلامس :احلوكمة مدخل اإلدارة اال سرتاتيجية ،و الفصل السادس :دور حوكمة املؤسسات ىف
تفعيل جودة املعلومات املالية والرقابية ،و الفصل السابع :حوكمة املؤسسات وا ختاذ القرار
املايل ،والفصل الثامن :احلوكمة والتمييز املؤسيس  ،والفصل التاسع :احلوكمة واملؤسسة
اإللكرتونية ،و الفصل العارش :حوكمة مؤسسات التعليم اجلامعي ،و الفصل األخري احلادي
عرش :احلوكمة وتطوير األداء املؤسيس.
.11

أنثروبولوجيا الفقه اإلسالمي :التعليم واألخالق واالجتهاد الفقهي يف األزهر ،آريا

نكسا ،بريوت :مركز هنوض للدراسات والبحوث ،ط2021 ،1م 511 ،صفحة.
يقدم املؤلف منظور ًا مركب ًا للنظر يف التلقي العقيل والسلوكي لألحكام الرشعية داخل
أوساط التعليم الديني اإلسالمي ،حالة األزهر نموذج ًا جامع ًا بني نظريتني :نظرية املامرسة،
ونظرية اهلرمنيوطيقا .وهو يركز يف أطروحته عىل اختبار األدوات التحليلية التي يقرتحها عىل
حالة التعليم العايل اإلسالمي يف مرص احلديثة ،وعمل عىل تعميق النظر يف بنية عملية التلقي
والتلقني للمضمون املعريف الديني عىل اجلانبني الرسمي والتقليدي ،مراوح ًا بني العرض
التارخيي لطبيعة الدرس الفقهي يف حقبة ما قبل احلداثة ( التعليم اإلسالمي التقليدي) ،واملعاجلة
التحليلية ملختلف الدروس الفقهية بعد وصول احلداثة إىل مرص ،وتعليله لذلك أنه أراد أن
ينقض بعض االجتاهات التحليلية التي تصور حالة الدرس الفقهي ما قبل احلداثي بأهنا جامدة
وراكدة ،وخالية من التفاعل مع مستجدات الواقع.
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عامن :املعهد العاملي
منظومة القيم املقاصدية وجتلياهتا الرتبوية ،فتحي حسن ملكاوي ،ر

للفكر اإلسالمي ،ط2020 ،1م 287 ،صفحة.
ينطلق املؤلف من اعتامد مفاهيم قرآنية ثالثة ،هي :التوحيد والتزكية والعمران ،بوصفها قي ًام
عليا حاكمة ،هلا جتلياهتا يف العلم واملعرفة ،وجوانب السلوك واملامرسة ،وميادين بناء احلياة وسبل
تطويرها؛ وهي تتصل يف ما بينها اتصاالً وثيق ًا ُتشكرل منظومة قيمية معيارية متكاملة ،تنبثق عنها
سائر القيم الرئيسة والفرعية يف دين اهلل سبحانه .ويف الوقت ذاته هي مرجعية مقاصدية لبيان غاية
احلق من اخللق بصورة ميرسة .يبني املؤلف كذلك أمهية إضافة ُبعد املقاصد إىل القيم الثالث ،وعدر ها
معمقة فهمنا للمدخل املقاصدي يف
قي ًام مقاصدية ،هلا متثالهتا يف الفكر املعارص والرتاث اإلسالميِّ ،
جهود اإلصالح الفكري اإلسالمي ،وللنظام املعريف وتطبيقه العميل يف ميادين البناء والتكوين
االجتامعي .يتضمن الكتاب فصوالً مخسة؛ األول والثاين والثالث حديث عن "التوحيد األساس
األول والتزكية والعمران" يف منظومة ا لقيم ،ثم الفصل الرابع عن القيم املقاصدية وجتلياهتا يف
الرتاث اإلسالمي والفكر املعارص ،فالفصل اخلامس يبحث يف تفعيل املقاصد يف الرتبية والتجليات
الرتبوية للقيم القرآنية العليا.

13. The Value of Critical Knowledge, Ethics and Education: Philosophical
History Bringing Epistemic and Critical Values to Values, by Ignace Haaz, geneva:
Globethics.net, June 2019, 234 pages.

عنوان الكتاب بالعربية" :قيمة املعرفة النقدية ،األخالق والتعليم :التاريخ الفلسفي حيرض
املعرفة والتفكري النقدي للقيم ،تأليف :إجناس هاز .حاصل عىل الدكتوراه يف اآلداب من جامعة
جنيف ،درس النظريات األخالقية يف قسم الفلسفة يف جامعة فريبورغ.
ست أدوات مفاهيمية مهمة طورها الفالسفة ملعاجلة معنى األخالق ،وقد عمل
يذكر الكتاب َّ
املؤلف عىل تطوير كل وجهة نظر معينة يف فصل ،عىل أمل أن تشكل يف النهاية ك ً
ال موجز ًا وممتع ًا
ويمكن قراءته بسهولة ،هذه املفاهيم هي :أوالً :األخالق والواقعية :توضيح الفرق بني الفهم
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والتفسري ،ثاني ًا :القيادة والالواقعية وعلم النفس األخالقي ،ثالث ًا :تسليط الضوء عىل اهلوية الذاتية
واملعاملة باملثل اإلجيابية ،رابع ًا :فضيلة الكرم وأمهيته للتعليم اجلامع -اإلرادة اإلهلية ،خامس ًا :الرتبية
األخالقية بوصفها منظور ًا فلسفي ًا معياري ًا .معيارية التحول الذايت يف التعليم ،سادس ًا :اجلامليات
بوصفها تعبري ًا عن حرية اإلنسان واالهتامم بالعامل كله الذي نعيش فيه والذي يعيش فينا.
14. Islamic Law and Ethics, Edited by David R. Vishanoff , Herndon: The
International Institute of Islamic Thought, June, 2020, 222 pages.

عنوان الكتاب بالعربية" :الرشيعة اإلسالمية واألخالق" ،حترير ديفيد .ر .فيشانوف ،أستاذ
الفكر اإلسالمي بجامعة أوكالهوما يف الواليات املتحدة.
جاءت مقدمة املحرر بعنوا ن" :الرشيعة اإلسالمية واألخالق :من التكامل إىل التعددية" ،تبعه
الفصل األول الذي يبحث يف البنية األخالقية لنظرية اإلمام اجلويني القانونية ،بعده الفصل الثاين
الذي بحث يف التسلسل اهلرمي األخالقي يف الرشيعة اإلسالمية ،ثم الفصل الثالث املعنون بـ:
"االجتهاد البنيوي :نموذج راديكايل عند الشيعة االثني عرشية" ،أما الفصل الرابع فبحث يف:
"تطبيقات مقاصد الرشيعة يف العبادات اإلسالمية ،فالفصل اخلامس الذي تضمن حديث ًا عن:
"األخالق التنموية يف الصدقات اإلسالمية :فقه الزكاة واألخالق التطبيقية لدى املنظامت اخلريية
اإلسالمية يف اهلند" ،والفصل السادس عن" :مفهوم الرضا يف القرآن الكريم :صفة الفهم اخلاطئ
والتغريب عند اليهود واملسيحيني" ،أما الفصل السابع األخري فكان عن" :العدالة االجتامعية
والنظام الرشعي األخالقي اإلسالمي دستور املدينة املنورة كدراسة حالة من مرحلة النبوة".
15. Value and the Humanities: The Neoliberal University and Our Victorian
Inheritance (Palgrave Studies in Literature, Culture and Economics, by Zoe Hope
Bulaitis, Edinburgh: Palgrave Macmillan, June 2020, 326 pages.

عنوان الكتاب بالعربية" :القيمة والعلوم اإلنسانية :اجلامعة النيوليربالية ومرياثنا الفيكتوري"،
تأليف :زوي هوب بوليتيس ،وهي باحثة أدبية ذات خربة يف السياسة الثقافية والتعليم العايل .وهي
أيض ًا باحثة يف الصناعات اإلبداعية :مركز السياسات واألدلة ( )PECيف كلية الفنون واللغات
والثقافات بجامعة مانشسرت باململكة املتحدة .حاصلة عىل درجة الدكتوراه من جامعة إكسرت.

عروض خمترصة
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املؤلفة يف كتاهبا تتت ربع التحول من التعليم الليربايل إىل التعليم الليربايل اجلديد من القرن التاسع
عرش إىل يومنا هذا ،لتقدم لنا رسد ًا غن ري ًا وغري مسبوق للقيمة يف التعليم العايل يف إنجلرتا .تستند
القيمة والعلوم اإل نسانية إىل املناقشات التارخيية واملالية والنقدية املتعلقة بالسياسة التعليمية
والثقافية .واملؤلفة ترى أن كتاهبا يعدر بدي ً
ال عن كتابة دفاع منفرد عن العلوم اإلنسانية ضد العقالنية
االقتصادية ،وترى رضورة وضع خار طة دقيقة لتقاطعات القيمة يف العلوم اإلنسانية ،تشمل
استكشاف املشاركة السياسية ،واخلطابات العلمية ،والتمثيل اخليايل ،والعلوم اإلنسانية يف احلياة
تبني
العامة .واملؤلفة كذلك توضح من خالل الكتاب جمموعة متنوعة من ممارسات العلوم اإلنسانية التي ر
أنه عىل الرغم من أن السياسة احلديثة تشجع التعليم العايل عىل أن يكون مدفوع ًا بالكامل بالنتائج
واألهداف املالية واكتساب مهارات التوظيف ،إال أن العلوم اإلنسانية تستمر يف اإلهلام والتطلع إىل ما
وراء هذه احلدود ،فالكتاب حتليل تارخيي مستنري نظري ًا لقيمة العلوم اإلنسانية يف سياق السوق.
16. How to Market a university: Building Value in a Competitive Environment,
by Teresa Flannery, Baltimore: Johns Hopkins University Press, January 2021, 256
pages.

عنوان الكتاب بالعربية" :كيفية تسويق اجلامعة :بناء القيمة يف بيئة تنافسية" ،بقلم ترييزا
فالنريي ،املؤلفة رائدة يف جمال التعليم العايل ولدهيا

35

عام ًا من اخلربة يف جمموعة واسعة من

الوظائف ،بام يف ذلك أقسام قبول وتسجيل الطالب وشؤوهنم ،وعملت يف عدد متنوع من
مؤسسات التعليم العايل.
يف الوقت الذي يرتاجع فيه الدعم العام للجامعات ،مع االرتفاع املستمر يف الرسوم الدراسية
ومعدالت اخلصم ،وتقلص عدد الطالب امللتحقني باجلامعة التقليدية ،أ ردى ذلك لتعرض قادة
التعليم العايل لضغوط أكرب من أي وقت مىض؛ إذ كيف يمكنهم ضامن معدالت تسجيل ثابتة أو
متنامية ،مع حتفيز أصحاب األموال لتقديم املزيد من الدعم اخلريي ،وزيادة متويل األبحاث،
وكذلك تنويع مصادر الدخل؟ املؤلفة من خالل كتاهبا جتادل بأن مؤسسات التعليم العايل يمكنها
حتقيق كل هذه األهداف من خالل تنفيذ التسويق االسرتاتيجي املتكامل بطرق تتامشى مع الثقافة
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األكاديمية وقيم اجلامعة ،وتو رفر املؤلفة من خالل الكتاب خارطة طريق لقادة اجلامعات الذين
يرغبون يف تعلم كيفية بناء القيمة -من حيث اإليرادات والسمعة عىل حد سواء -وذلك من خالل
التمييز بني املنافسني وتطوير عالقات شخصية وداعمة وطويلة األمد مع أصحاب املصالح.
17. Higher Expectations: Can Colleges Teach Students What They Need to
Know in the 21st Century? by Derek Bok, New Jersey: Princeton University Press,
August 2020, 232 pages.

عنوان الكتاب بالعربية" :اآلمال الكبرية :هل تستطيع اجلامعة ْ
أن ُتع ِّلم الطلبة ما يلزمهم معرفته يف
القرن الواحد والعرشين؟" املؤلف ديريك بوك حمام ومعلم أمريكي ،والرئيس السابق جلامعة هارفارد.
وجهة إىل اجلامعات ،منهاَّ :
يتخرجون
الـمؤ ِّلف من خالل كتابه انتقادات عدة ُم َّ
أن الطلبة َّ
أثار ُ
أي مادة عن "تاريخ بلدهم أمريكا ،أو عن األدب اإلنجليزي ،أو عن احلضارة
فيها من دون دراسة ر
اليونانية واحلضارة الرومانية القديمتني"؛ إذ تتمثل أمهيتها يف َّأهنا ُت َعدُّ مصدر ًا لكثري من القيم
األساسية يف احلضارة الغربية .ومشكلة أخرى رآها املؤلف تتم َّثل يف اعتقاد اجلامعات بعدم إلزام
عني؛ ذلك "أنَّنا أصبحنا يف مرحلة تبدو فيها املعرفة بمجملها ذات أمهية نسبية".
طلبتها قراءة كتاب ُم َّ
الـمتع ِّلقة برسالة اجلامعات؛ فهي جتاهد للنجاح مدفوع ًة
وطالت هذه االنتقادات حالة االلتباس ُ
بمتط َّلبات السوق؛ ما أفقد كثري ًا منها وعيها بالرسالة التي ُأ ِ
نشئت من أجلها .وقد ذكر بوك َّ
أن
االحتاد األمريكي للكليات واجلامعات أعدَّ قائمة لنتاجات التع ُّلم الرضورية بوصفها أساس ًا
إلصالح التعليم العايل .وهذه النتاجات هي:
َ
والعامل الطبيعي عن طريق دراسة العلوم ،والرياضيات ،والعلوم
أ .املعرفة بالثقافة اإلنسانية
االجتامعية ،واإلنسانيات ،والتاريخ ،واللغات ،والفنون.
ب .اكتساب القدرات الفكرية والعملية ،بام يف ذلك القدرة عىل البحث ،والتحليل ،والتفكري
اإلبداعي ،والتفكري الناقد ،ومهارات التواصل الشفوية والكتابية ،والتعامل مع الكميات
حل املشكالت التي ُي ِ
واملعلومات ،والعمل ضمن الفريق ،والقدرة عىل ِّ
وتتدرج يف
واجهها الطالب،
َّ
الصعوبة مع تقدُّ مه يف الدراسة.
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ر
التحيل باملسؤولية الذاتية واالجتامعية ،بام يف ذلك معرفة املواطنة ،واملشاركة يف أنشطة
ت.
مدنية (حملية ،وعاملية) ،والوعي بتداخل الثقافات ،والتفكري والعمل األخالقيان ،والتأسيس للتع ُّلم
تنوعة من األفراد،
مدى احلياة ،واكتساب املهارات الالزمة لذلك،
وتعود العمل مع جمموعات ُم ِّ
ُّ
ومواجهة حتدِّ يات َ
عامل الواقع.
ث .التع ُّلم التطبيقي والـم ِ
تكامل الذي يساعد الطالب عىل الرتكيب ،وإعداد الدراسات
ُ
كتسبة عىل وقائع جديدة،
الـم ِّ
الـم َ
تخصصة والعامة ،وتطبيق املعرفة واملهارات واملسؤوليات ُ
ُ
ومشكالت ُم َّ
عقدة.
18. Cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher Education, by Jason
Brennan and Phillip Magness, UK: Oxford University Press, June 2021, 176 pages.

الـمؤ ِّلفان
عنوان الكتاب بالعربية" :شقوق يف الربج العاجي :الفوىض األخالقية يف التعليم العايل"ُ ،
جيسون برينان ،وهو أستاذ بجامعة جورج تاون ،ومؤلف لعرشة كتب ،وفيليب ماجنس ،وهو "زميل
أبحاث أول يف املعهد األمريكي للبحوث االقتصادية يف غريت بارينجتون ،ماساتشوستس".
الـم َّت َبعة اليوم يف اجلامعات؛ إذ ت ََّبني هلام وجود كثري من
الـمؤ ِّلفان نقد ًا شديد ًا للسياسات ُ
وجه ُ
الثغرات واألكاذيب يف هذه السياسات؛ حترى َّإهنا ال ختلو من ِّ
الغش واخلداع ،قياس ًا إىل معايري
الـمط َّبقة يف ميادين األعامل والصناعات عامة .وقد كشف الكتاب عن
اجلودة ،أو أخالقيات املهنة ُ
كيفية استخدام الدعاية يف التضليل والتعتيم عىل املامرسات غري الصحيحة يف اجلامعات ،خالف ًا لِـام
هو ُم َّت َبع يف صناعة السيارات أو الدواء مثالً .واحلقيقة أنَّه ال توجد دافعية إىل التغيري لدى أصحاب
القرار طاملا استمروا يف الركون إىل الراحة ،وتس َّلموا الرواتب يف موعدها ،وحافظوا عىل املظاهر.
19. Teaching the Whole Student: Engaged Learning With Heart, Mind, and

Spirit, Editing by David Schoem & Christine Modey, & Edward P. St. John, Stylus
Publishing, May 2017, 292 pages.

عنوان الكتاب بالعربية" :التعليم الكامل للطالب :قلب ًا وعق ً
ال وروح ًا" ،حرره ثالثة من
األساتذة هم :ديفيد شوم ،وكريستني مودي ،وإدوارد ب .سنت جون.
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يتألف الكتاب من ثالثة أجزاء؛ اجلزء األول عنون بـ "مناهج تع رلم الطالب بالكامل" ،وفيه
يبحث موضوعني :منهج الطالب الكامل -نموذج االحتفاظ ،ودمج العدالة االجتامعية يف التدريس
منهج تربوي تكاميل .أما اجلزء الثاين فعنوانه" :املشاركة يف التع رلم والتعليم يف املامرسة" ،وفيه مخسة
موضوعات هي :تع رلم الفصول املجتمعية والتعليم من أجل األمل الناقد ،التعليم والتع رلم :الفصل
الدرايس كمجتمع واملجتمع كصف درايس ،نحو علم أصول التدريس اجلديد للمساعدة يف خلق
مستقبل مستدام ،الرتبية التجريبية واحلوارية يف دورة الرصاع الديني والعرقي ،خدمة التع رلم وعلم
الرتبية التكاميل إلرشاك الطالب بكليته .أما اجلزء الثالث فجاء عن الرتبية التكاملية ،وبحث فيه
أربعة موضوعات ،هي :التدريس والتع رلم اللذان حيدثان فرق ًا ،ومناهج تكاملية ملشاركة التنوع
املستدام يف السنوات األوىل من الكلية ،ثم التقييم :إعادة التفكري يف دور أصول التدريس التكاملية،
وأخري ًا تعليم الطالب الكامل.

هوية اجمللة وأهدافها
منرب مفتوح لتحاور العقول وتناظر األفكار واآلراء يهدف إىل:
* اإلصالح انهجيالالل كر عال ملهالالني ان الالر

مالالخ لالالحس خ االالكا اك ع مال

انع يف وإملط ء االج ج د دوره اك مل يف احلك ة.
* االرخق ء ابكوملل واكبحث واك عركم يف اجمل ع ت ان ر ة.
* برالالورة مهجيك ال ت وودوات ملر كالالة ةقنياالالة ع ال درة ملر ال ان اجعالالة اكقوميالالة
كر ع ال ال رال اإلاال الالحمكة واا ال ال ا ر يف ثال الالوء م اجعال الالة واا ال ال ا ر وملال الالم
كر ع رال اإلة ةكة يف ط هت وخطور احل كك .
وتسعى اجمللة إىل حتقيق هذه األهداف من خالل الرتكيز على احملاور
الرئيسية اآلتية:
* عض ال ا انع :الالةا وم ال ا عرالالر ي ال مالالخ رهاالالة ركالالة ومهجيكالالة يف اك ع ال
واكبحث.
* عض ال ا اك عرالالكم واكبحالالث اكعر الالل يف اجمل ع ال ت ان الالر ةا وم ال ا عرالالر
ي مخ خطوا األدوات واآلكك ت اكرتبواة.
* مهجيك ال الالة اك ع م ال ال ال م ال ال ال األص ال الالوس اك اك ال الالكة واك ال ال الرتا اإلاال ال الالحمل
واإلة ين.

قواعد النشر وتعليمات إعداد البحوث
 يشرترتيف الاحث رت اأنايتوحف رت ام رت اأه رت حجملاح ورترتراا ا ه رت ،ااأناي رتيفحاجاه ب رت ا رت اس رترتترا
آالجملاامخسراعشراأثفااكوبرام احهلوحمش،ااأالايكوناق انُشراأااق ّ ماثونشرالاأيامك ناآخر.ا
اح وراغرياموزمراإبع دةاحألحب ثاإىلاأص هب اسوحءانشرتاأماملاتنشر.
 ت رترتنماام رت دةاحث رت ا رترتب مقدمة ة امن س رت راه رتوحسامخس رترتب أراإىلاأث رترتفاكوب رترتراتتض رترتب ا رت رت نا
مو رترتولاحث رت رت ااأه حفرت رت ااأع ترت رت اات مل رترتراحألد رت رت تاح ت رتوحفرةاهوثرت رت .اوخامتة ة ا رترتناحلاح رترتااتتض رترتب ا
خالصراحث ااأهاانت أ ااتوص ت .ااح قصوداخبالصراحث اهن اهيافكرةامركزةا بلاحألفك ا
حألس س راحثيتايوداحث ه اأنايت اتاكرياحثق ئاإث ه ،ااح قصوداابثنترت أ احض رت فراح ملرف رتراحثرتيتا رتلا
قبراحث ااأفضلاعط ءاثص ه الامو ولاحث  .اح قصوداابثتوص تا ناحألسئوراحثيتاأاث ه ا
حث ااه جته اإىلاإج ابتاع اتريرت امزيرت امرت احث رتوث،ااكرتيثنا رت ناحثقرترح حتاحثرتيتاتقتضرتيامرت ا
ح ملن رت اهمره رت احألخرترتياهب رت اإصرترتاله اثووحق رت .اأم رت اجسةةل البح ة احثرأ سرترتيافترترتنماام دت رت الاع رت دام رت ا
حألقسرت ما5-3امرت اعنرت اي افرع رترترامن سرت راثكرترتلاقسرترتاامرقبرترترا كوبرت تواأاال،اااثن رت ،اااثث رت ...ااإ حاثرترتزما
تقس ااأياعنوحناإىلاعن اي افرع رافإهن اترقااه ق ما1ا2اا3ا
 يملط رترتااص رت هثاحث رت اح نش رترتو اعش رترترافص رترتالتاشمس رترتتالتنام رت احب رت اح نش رترتو ،اايك رترتونا
ثوب وراه اإع دةانشراحث امناصالاأاا ب اجمبوعرترامرت احث رتوث،ا و ترت احألصرتو راأااميف رت ا
إىلاث راأخرى،اداناح جراإىلاحستئيحناص هثاحث .
 يكوناحثتوث الاجمورا"حثاكراحضسالمياح مل صر"اعوااحثوج احآليتوا ا
 حالثتزحما قوحع احثتوث اح ملبولاهب الاح ور.
 توث رت احآل تاحثقرآن رترترا ملرت انرترتباحآليرترترام ورترترةالاح رت ااثرت حلالاحهلرت مشاايرترتتاا ثرترتنا رت ا
قوس ام اا احسااحثسو ةاتو ه انقطت نا أس ت نامثا قااحآلير؛ام لواشحث قرةو79-87ن
 توث رت احأله ديرت رت احثش رترياراابثرج رترتولاإىلاكت رترتثاح رت رت ي اح ط وع رترتراابضورت رت ةاإىلاحثكترت رت ا
ح ط رترتولاا ملرت رت ا ث رترتناحس رترتتكب لا رت رت اح ملوومرت رت تاحث ووغرحف رترترامرت رت ادح انش رترتر،اإىلامكرت رت نا
حثنشر..
 عن اتوث احثكتثاأااح التايتااحثيفك زاعوااحث رت ءاابالسرتااحألخرترياثوب ثرتفااحسرتتكب لا
انتاحثتوث احث ووغرحف رتراارت اف هرت ا ورت احثنشرترااحثكترت اادح احثنشرتر،ااسرتنراحثنشرترااأ قرت ما
حثصرترتا تااحءرترتزءاحثرترتيياأخرترتيتامنرت اح ملوومرترتر،امرت ا رترترا ةاإ رترحااعنرتوحناحثكترت اأااح ورترترا
ابخلطاحألسوداحث م  .ا

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ واﻟﻌﺸرون

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺤرﯿر
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﲈن وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻢ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺒﺤوث ودراﺴﺎت
دراﺳﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ رﺑﻊ اﻟﻘﺮن اﻷﺧﲑ ﺣﻮل

ﺳﻤﲑة اﳋﻮاﻟﺪة

اﻟﻌدد
102

ﺣﻀﻮر اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
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ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﲡﻠﻴﺎﲥﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳌﻌﺎﴏ

ﻓﺘﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﻠﻜﺎوي

اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ

ﻋﺰﻣﻲ ﻃﻪ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ

اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺎﻣﻌﺎت :رؤﻳﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﲑ وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﲈرﺳﺔ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﻤﺪي

اﻟـﻤﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﻲ ﰲ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺎت
ﹼ

ﻣﺼﺪق اﳉﻠﻴﺪي
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