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القيم األخالقية يف اإلسالم ويف الفكر الغريب (دراسة مقارنة)
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ملخص البحث
تزخر تعاليم اإلسالم بكثري من القيم الفاضلة ،واملثل العليا ،واملبادئ الكرمية اليت تسمو ابإلنسان إىل معايل األمور ،وترفع
مستواه اخللقي على سائر املخلوقات .وهذه القيم ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلبناء احلضاري لألمة اإلسالمية ،حىت يعرف عن
املسلم الصدق واألمانة واملروءة والنجدة وإتقان العمل إىل غريها من األخالق ،بينما جند القيم الغربية تقوم على حتقيق
اللذة واملتعة ،وتنطلق من مبدأ الغاية تربر الوسيلة ،وال عجب ،فمصدرها مفكرون وفالسفة حيبون ويكرهون ،وتتحكم
فيهم الشهوات واألهواء .ولكن أصبح الغرب يتغىن بقيمه ومبادئه وأصبح يفرضها على ابقي األمم حبجة النصرة للمظلوم،
فجاء هذا البحث للوقوف على قيم اإلسالم من خالل الكتاب والسنة وأقوال علماء املسلمني ومقارنتها ابلقيم الغربية
إلبراز القيم اإلسالمية من خالل املنهج االستقرائي التحليلي.
الكلمات املفتاحية :القيم اإلسالمية ،الغرب ،األخالق ،معيار األخالق ،احلضارية.
Abstract
The teachings of Islam are rich in many virtuous values, ideals, and noble principles
that elevate the human being to supreme matters and raise his moral level above all
other creatures. These values are closely related to the civilized building of the
Islamic nation, so that the Muslim knows about honesty, honesty, chivalry, help and
mastery of work to other morals, while we find Western values based on achieving
pleasure and pleasure, and stemming from the principle of the end justifies the
means, no wonder, its source is thinkers and philosophers who love and hate Desires
and desires control them.

1

كبرية الوعاظ ابهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ،اإلمارات العربية املتحدة ،الربيد اإللكرتوينqe9na.alamri@gmail.com :
220

VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
)Ethical values in Islam and Western thought (Comparative study
Ghasna Hamad Mutaeb Alameri

e-ISSN: 2600-8394

But the West became proud of its values and principles and imposed them on the
rest of the nations under the pretext of supporting the oppressed. This research came
to find out the values of Islam through the Qur’an and Sunnah and the sayings of
Muslim scholars and compare them with Western values to highlight Islamic values
through the inductive and analytical approach.
key words: Islamic values, the West, ethics, the standard of ethics, civilization.

املق ّدمة:

تزخر تعاليم اإلسالم بكثري من القيم الفاضلة ،واملثل العليا ،واملبادئ الكرمية اليت تسمو ابإلنسان إىل معايل األمور ،وترفع
مستواه اخللقي على سائر املخلوقات .وهذه القيم ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلبناء احلضاري لألمة اإلسالمية متمثلة يف التقدم
العقلي واملادي هلذه األمة العريقة ،من خالل تكوين السلوك اخللقي الفاضل عند املسلم ،ليصبح سجيةً وطبعاً ،يتخلق
به ويتعامل به مع اآلخرين ،حىت يعرف عنه الصدق واألمانة والوفاء واملروءة والنجدة ،وإتقان العمل ،وغريها من القيم
الرفيعة ،وال عجب ،فمصدرها القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة .بينما جند القيم الغربية تقوم على حتقيق اللذة واملتعة،

وتنطلق من مبدأ الغاية تربر الوسيلة ،وال عجب ،فمصدرها مفكرون وفالسفة حيبون ويكرهون ،وتتحكم فيهم الشهوات
واألهواء.
مشكلة البحث :يتغىن الغرب بقيمه ومعايريه األخالقية ،وقوانينه اليت حتفظ لكل ذي حق حقه وتراعي حقوق اإلنسان،

كما أهنا أصبحت تفرض ما لديها من أخالقيات وقيم على غريها من الشعوب حبجة النصرة للمظلوم والدفاع عن

حقوق اإلنسان ،والبحث عن العدالة ،ومل أتل جهداً يف اهلجوم على قيم اإلسالم وإظهارها مبظهر التخلف والعدوانية
والظلم ،فجاء هذا البحث للوقوف على قيم اإلسالم من خالل الكتاب والسنة وأقوال علماء املسلمني ومقارنتها ابلقيم
الغربية إلبراز القيم اإلسالمية اليت ابتعد عنها املسلمون مما فتح اجملال للغرب لفرض قيمهم علينا.
أمهية البحث :تكمن أمهية البحث يف نقطتني:
-1

إبراز قيمة األخالق اإلسالمية وبيان مكانتها من الكتاب والسنة ،والتعريف هبا وبفوائدها على كافة أطياف
اجملتمع.

-2

دحض األوهام الغربية املتعلقة ابألخالقيات اليت ي ّدعون أهنا أفضل ما توصلت إليه البشرية.
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أوالً :أنواع القيم يف اإلسالم

إن القيم يف الفكر اإلسالمي تنبع من الشرع اإلسالمي املطهر الذي يربط املسلم خبالقه  ،والذي خلق اإلنسان

وجعله خليفته يف األرض؛ ليسعى لعمارهتا معنوايً ومادايً .وقد جرت عادة املفكرين املسلمني على أن يقسموا القيم إىل
ثالثة أنواع:
أ .القيم العليا
وهي القيم الكلية الكربى اليت تسمو ابإلنسان إىل معايل األمور وترفع مستواه على سائر املخلوقات.
 .1قيمة احلق:
احلق يف اللغة :مضاد الباطل ،وهو مصدر حق الشيء من ابيب ضرب وقتل .وحققت األمر أحقه :إذا تيقنته أو جعلته

اثبتا الزما ،وحقيقة الشيء :منتهاه وأصله املشتمل عليه ،2وحق الشيء مبعىن ،ومنه احلاقة ،ألهنا اثبتة كائنة ال حمالة.3
وأصل احلق :املطابقة واملوافقة.
ويطلق احلق يف املصطلح الشرعي على أمور كثرية ،أبرزها:
اَّللِ َم ْوَال ُه ُم
أ .هللا سبحانه املوحد للشيء حبسب ما تقتضيه احلكمة ،وهلذا قيل يف هللا َ ﴿ :وُرُّدوا إِ َىل ه
ا ْحلَ ِّق﴾ [يونس.]30:
ب .فعل هللا تعاىل للموجد حبسب مقتضى احلكمة ،وهلذا يقال فعل هللا تعاىل كله حق ،قال َ ﴿ :ما َخلَ َق
ه ِ
ك إِال ِاب ْحلَ ِّق﴾ [يونس.]5:
اَّللُ ذَل َ
ج .االعتقاد الصادق للشيء املطابق ملا عليه ذلك الشيء يف نفسه ،كقولنا :اعتقاد فالن يف البعث والثواب
والعقاب واجلنة والنار حق ،قال ﴿ :فَ َه َدى هللا الذين َآمنُواْ لِ َما اختلفوا فِ ِيه ِم َن احلق ِبِِ ْذنِِه﴾
[البقرة.]213:

 2أمحد بن حممد الفيومي املقرئ ،املصباح املنري ،اعتىن به :يوسف الشيخ حممد( ،بريوت :املكتبة العصرية للطباعة والنشر ،ط1417 ،1ه 1996/م)،
ص.78
 3أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات( ،سوراي :منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي) ،ص.189
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ِ
هت
د .الفعل والقول الواقع حبسب ما جيب ،وبقدر ما جيب ،ويف الوقت الذي جيب قال َ ﴿ :ك ََٰذل َ
ك َحق ْ
ِ
ك﴾ [يونس ،]33:وكقولنا :فعلك حق ،وقولك حق.4
ت َربِّ َ
َكل َم ُ
ٍ
مستخف يف األشياء يبحث عنه اإلنسان ،بل إن له معاين ظاهرة ،ودالالت بينة،
فاحلق إذاً ليس جمرد حكم
فاهلل حق ،ودينه حق يف أخباره وشريعته ،وخلق هللا يف هذا الوجود حق ،واملعرفة البشرية إذا قام فيها شيء من احلقائق
السابقة حق.
وموقف املسلم جتاه احلق ليس حيادايً ،بل هو مأمور ابلبحث عن احلق والسعي لتحصيله ،ومحله واحلكم به
ني الن ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
هاس ِاب ْحلَ ِّق َوَال تَتهبِ ِع ا ْهلََو َٰى
ود إِ هَّن َج َعلْنَ َ
وتطبيقه يف واقع حياته ،قال هللا َ ﴿ :اي َد ُاو ُ
اح ُكم بَ ْ َ
ض فَ ْ
فَي ِ
اَّللِ﴾ [ص .]26:ويف املقابل ذم هللا سبحانه املعرضني عن احلق ،واملشوهني لصورته ،والكامتني له
ك َعن َسبِ ِيل ه
ضله َ
ُ
5
عن الناس ،قال هللا ﴿ :وَال تَلْبِسوا ا ْحل هق ِابلْب ِ
اط ِل َوتَكْتُ ُموا ا ْحلَ هق َوأَنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة. ]42:
ُ َ َ
َ
معيار احلق:

يقوم املنهج اإلسالمي على تعدد املعايري حبسب أنواع احلق ،وحبسب أحوال الباحثني عنه .فالطريق إىل معرفة
هللا تعاىل ،هو الفطرة البشرية اليت تعرف هللا وتوحده ،مىت عريت عن الغشاوات احلاجبة لضوئها ،وهلذا كان منهج القرآن
الكرمي إيقاظ هذه الفطرة وتذكريها ابحلقيقة اليت شهدت هبا ،قال ﴿ :وإِ ْذ أَخ َذ ربُّ َ ِ
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِه ْم ذُِّريهتَ ُه ْم
ك من بَِِن َ
َ َ َ
ِ
ت بَِربِّ ُك ْم ۖ قَالُوا بَلَ َٰى َش ِه ْد ََّن﴾ [األعراف.]172:
َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَ َٰى أَن ُفس ِه ْم أَلَ ْس ُ
أما صدق الرسالة ،فإن الطريق إليه هو التفكري الذي يتجرد فيه اإلنسان من املؤثرات غري املنطقية سواء كانت
أهواء ذاتية أم ضغوطاً اجتماعية ،حيث ينظر يف شخصية الرسول  وسريته ودعوته والكتاب الذي جاء به بصفته
معجزة نبوية ،كما هي احلال يف الطريقة القرآنية يف إثبات صدق رسالة الرسول  ،وهي إيراد أدلة كثرية تتكاتف
وتتعاضد لتؤدي إىل ا لعلم اليقيِن ،ولذلك فإن النظر والتأمل يف آايت هللا تعاىل وما حتويه من أخبار حيصل به العلم
الضروري بصدق رسالته عليه الصالة والسالم وأنه أعلى درجات النبوة.6

4

مانع بن حممد بن علي املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة( ،الرايض :دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،ط1426 ،1ه 2005/م)،

ص.25

 5عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر( ،الرايض :دار إشبيليا ،ط1418 ،1ه 1998/م) ،ص.515 ،514
 6املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.29 ،28
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اح َدةٍ أَن تَ ُقوموا ِهَّللِ مثْىن وفُراد َٰى ُثُه تَتَ َف هكروا ما بِص ِ
وقال هللا ﴿ :قُل إِهَّنَا أَعِظُ ُكم بِو ِ
احبِ ُكم ِّمن ِجن ٍهة﴾
َ َ َٰ َ َ َ
ُ َ َ
ُ
َ
ْ
[سبأ .]46:إن طريق معرفة النصوص الشرعية الثابتة عن الرسول  يف القرآن والسنة .وأما احلقائق الكونية واالجتماعية،
فقد وجه القرآن الكرمي العقل بشأهنا داعياً إايه للنظر والتأمل واالعتبار من خالل استقراء التاريخ والواقع.7

 .2قيمة العبودية:

العبودية لغةً :إظهار التذلل ،والعبادة أبلغ منها ،ألهنا غاية التذلل ،وال يستحقها إال من له غاية اإلفضال ،وهو هللا
تعاىل ،يقال :طريق معبد ،أي مذلل وأصل العبودية اخلضوع والذل والطاعة.8
العبودية اصطالحاً :انطالقا من التعريف اللغوي للعبودية حيدد شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -العبودية

يف اإلسالم ،حيث تتجلى يف عنصرين متكاملني" :العبادة املأمور هبا تتضمن معىن الذل ومعىن احلب ،فهي تتضمن
غاية الذل هلل ،يف غاية حمبة له.9
فالعبودية والعبادة إذاً ليست جمرد خضوع وذل حبت ،ولكنها شعور العابد بعظمة املعبود وعلوه مبا يليق جبالله
وعظمته ،فاخلضوع -هنا -خضوع قليب وظاهري بعظمة املعبود وعلوه مبا يليق جبالله وعظمته ،فاخلضوع هنا خضوع
قليب وظاهري معاً ،فأصل العبادة هو اإلذعان الكلي ،واخلضوع الكامل ،والطاعة املطلقة.
ويعرف شيخ اإلسالم ا بن تيمية العبادة أبهنا "اسم جامع ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة
والظاهرة .فالصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وصدق احلديث ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واجلهاد للكفار
واملنافقني ،واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال

ذلك :من العبادة وكذلك حب هللا ورسوله ،وخشية هللا واإلَّنبة إليه وإخالص الدين له ،والصرب حلكمه والشكر لنعمه،
والرضاء بقضائه ،والتوكل عليه ،والرجاء برمحته واخلوف من عذابه ،وأمثال ذلك :هي العبودية هلل".10
فشيخ اإلسالم ابن تيمية ينظر إىل العبادة على أهنا شاملة لكل نواحي احلياة ،دون خروج شيء منها عن شرع
هللا تعاىل ،ودون قطع أو جتزئة ملفهومها العام.
 7عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر ،ص.521 ،520
 8الفيومي ،املصباح املنري ،ص202

 9أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ،العبودية ،تعليق :حممد منري الدمشقي( ،الرايض :مطابع النصر احلديثة1404 ،ه ) ،ص.12
 10املرجع السابق ،ص.8
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ُّ
وتعد العبودية هلل أساس القيم كلها ،فهي قيمة كلية شاملة مهيمنة على القيم األخرى ،بل وعلى الوجود
اإلنساين كله؛ ألهنا تبدأ ابإلميان ابهلل رّابً وإهلاً مشرعاً ،وبرسله ،ورسالة حممد  جاءت به تفصيالً بصفته التشريع املنزل
من عند هللا تعاىل ،ليحفظ لإلنسان إنسانيته وليحقق الغاية املنشودة من وجوده على وجه هذه األرض على أكمل
الوجوهُ ،ث تتمثل يف االلتزام هبذا التشريع

ب .القيم احلضارية
وهي القيم املتعلقة ابلبناء احلضاري لألمة اإلسالمية متمثلة يف التقدم العقلي واملادي معاً ،وهي ذات طابع اجتماعي
عمراين ،كاالستخالف ،واملسؤولية.
أ .املساواة:
أوالً :املساواة لغةً :مادة (س و ى) أصل يدل على استقامة واعتدال بني شيئني .يقال :هذا ال يساوي كذا ،أي ال
يعادله ،وفالن وفالن على سوية من األمر ،أي سواء ،واملساواة :املماثلة واملعادلة فرداً أو قيمة ،واستوى القوم يف املال
إذا مل يفضل منهم أحد على غريه ،واستوى على الفرس استقر ،واستوى املكان اعتدل.11
فاملساواة يف اللغة العربية تطلق على عدة ٍ
معان ،وهي :االستقامة واالعتدال – املماثلة  -الوسطية  -االستقرار.
اثنياً :املساواة اصطالحاً :املساواة يف اجملال األخالقي تعِن" :أن يكون للمرء مثل ما ألخيه من احلقوق،
وعليه مثل ما عليه من الواجبات دون زايدة أو نقصان".12
فاملساواة إذاً تعِن العدل بني شيئني ،أو أن يكون الناس متساوين يف احلقوق والواجبات.

واحلقيقة أن اإلسالم قد متيز هبذه القيمة احلضارية العظيمة ،واليت عجزت مجيع النظم احلديثة واملنظمات الدولية
عن حتقيقها ،وقد أعلنها النيب  وطبقها يف واقع املسلمني ،وبذلك يكون قد خرج للبشرية أعظم جيل عرفته اإلنسانية
على اإلطالق ،فاملساواة قيمة عظيمة .ما أمجلها! وما أعظمها! وما أروعها! إذا طبقت يف واقع الناس فإهنم يشعرون
ابألمن والطمأنينة والراحة والسعادة.13
 11الفيومي ،املصباح املنري ،ص.155

 12املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.35
 13املرجع السابق ،ص.37 ،36
225

VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
)Ethical values in Islam and Western thought (Comparative study
Ghasna Hamad Mutaeb Alameri

e-ISSN: 2600-8394

وبذلك يتضح لنا أن املساواة من أهم القيم اليت جاء هبا اإلسالم؛ ألهنا مرتبطة ابلعدالة ارتباطاً وثيقاً ،وابلطبع
هي غاية عظيمة ،ومطلب عزيز لكل البشر.
اَّللِ أَتْ َقا ُك ْم﴾
إن معيار التفاضل بني الناس يف اإلسالم هو التقوى وحدها ،فقد قال هللا ﴿ :إِ هن أَ ْكَرَم ُك ْم عِْن َد ه

[احلجرات ،]13:وهلذا فإن اإلسالم يتميز على مجيع النظم واأليدلوجيات والشرائع واألداين الوضعية هبذا املبدأ العظيم،
وهذه القيمة الكربى مما جيعل املسلم يفتخر هبذا الدين القومي ،وقيمه العظيمة.
فوائد املساواة:

املساواة هي القيمة احلضارية الكربى يف اإلسالم ،حيث حتقق للمجتمع املسلم عدة فوائد عظيمة ،منها:
 .1حتقيق االستقرار والطمأنينة يف اجملتمع املسلم.
 .2إشعار املرأة بقيمتها؛ إذ هي مساوية للرجل يف اإلنسانية وأصل املسؤولية واجلزاء وحق العبادة وحصول
الثواب ،كما أهنا ال تشكل اجلانب األضعف.
 .3اطمئنان كل فرد على عدالة احلكم ،وأن السياسة اليت تقوم على ذلك سياسة عادلة ،ال تفرق بني الناس
14
تعباً ألعراقهم ووضعهم االجتماعي ،أو موقعهم من السلطة.

ب .اجلمال:

اجلمال لغة :هو ضد القبح ،ورجل مجيل ومجال .وقيل اجلمال :احلسن الكثري ،وذلك نوعان :أحدمها :مجال خيص
اإلنسان يف نفسه أو بدنه أو فعله .الثاين :ما يوصل منه إىل غريه .قال سيبويه :اجلمال رقة احلسن ،واألصل مجاله
ابهلاء ،مثل صبح صباحة لكنهم حذفوا اهلاء حتقيقا لكثرة االستعمال ،وجتمل جتمالً مبعىن تزين وحتسن إذا اجتلب البهاء
واإلضاءة.15

 14املرجع السابق ،ص.37

 15أمحد الفيومي ،املصباح املنري ،ص.61
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اجلمال اصطالحاً :عرف اجلمال أبنه "صفة تلحظ يف األشياء ،وتبعث يف النفس سروراً ورضى ،واجلمال من

الصفات ما يتعلق ابلرضى واللطف ،وهو أحد املفاهيم الثالثة اليت تنسب إليها أحكام القيم ،أعِن اجلمال ،احلق،
واخلري".16
فجمال األشياء وحسنها يف اتصافها مبا يليق هبا من صفات الكمال ،فإذا تكاملت صفات اجلمال يف شيء
أو إنسان كملت خلقته ،وحسن كل شيء يف كماله الذي يليق به.
فوائد اجلمال:
 .1إظهار املسلم ابلصورة الالئقة نظيفاً طاهراً مجيالً.
 .2كل ما يف الكون من مجال يتدبره املسلم دليل على مجال اخلالق سبحانه وتعاىل.
 .3وجوب التحلي ابلصرب اجلميل ،واهلجر اجلميل ،والصفح اجلميل؛ ألهنا من القيم اليت ال بد للمسلم أن
يتحلى هبا ليزداد مجاالً فوق اجلمال الذي وهبه هللا إايه.17
فاملسلم يتجمل يف ملبسه ومظهره دون غرور أو كرب ،فلباسه ونعله حسن ،ورائحته طيبه ،يتطهر ويتوضأ مخس
مرات استعداداً وجتمالً للقاء رب ،مستجيباً ألمر ربه أيخذ الزينة عند كل مسجد ،هلذا فالقيم احلضارية يف اإلسالم تعد
املسلم الذي حيمل القيم اجلمالية يف ابطنه وظاهره ،ليظهره ابلصورة الالئقة به.
ج .القيم اخللقية

وهي القيم اليت تشكل السلوك اخللقي الفاضل عند املسلم ،ليصبح سجية وطبعاً ،يتخلق به ويتعامل به مع اآلخرين
لتكوين جمتمع إسالمي فاضل تسوده احملبة والوائم ،والرب ،والصدق

 .1الرب:

 16مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي( ،دار الكتاب العريب2008 ،م) ،ج ،1ص.407
 17املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.43
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الرب لغةً :مصدر بر يرب ،والرب :التوسع يف فعل اخلري .يقال بر العبد ربه ،أي :توسع يف طاعته وبر الوالدين :التوسع يف
اإلحسان إليهما.18

الرب اصطالحاً :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – يف تعريفه الرب" :إن لفظ الرب إذا أطلق تناول مجيع
ما أمر هللا به كما يف قوله ﴿ :إِ هن ْاألَبْ َر َار لَِفي نَعِي ٍم َوإِ هن الْ ُف هج َار لَِفي َج ِحي ٍم﴾ [االنفطار ،]14-13:وقولهَ ﴿ :وَٰلَكِ هن
الِْ هرب َم ِن اته َقى﴾ [البقرة ،]189:فالرب إذا أُطلق كان مسماه مسمي التقوى ،والتقوى إذا أُطلقت كان مسماها مسمي
الربُ ،ث قد جيمع بينهما كما يف قوله َ ﴿ :وتَ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِّرب َوالته ْق َوى﴾ [املائدة" ،]2:فعطف جل شأنه التقدير على
الرب" ،وعطف الشيء على الشيء يف القرآن وسائر الكالم يقتضي مغايرة بني املعطوف عليه مع اشرتاك املعطوف
واملعطوف عليه يف احلكم الذي ذكر هلما.19
وقد عرف الشيخ عبد الرمحن بن سعدي –رمحه هللا– الرب أبنه" :اسم جامع يدخل فيه العقائد اإلميانية وأعمال
القلوب وأعمال اجلوارح ،يدخل فيه مجيع املأمورات وترك املنهيات".20
فوائد الرب:
ائد عظيمة وكثرية ،منها ما يلي:
إن للرب فو َ

ِ
ِ
اج َها َكافُوراً﴾ [اإلنسان.]5:
 .1الرب طريق يوصل إىل اجلنة ،قال﴿ :إِ هن األَبْ َر َار يَ ْشَربُو َن م ْن َكأْ ٍس َكا َن مَز ُ

 .2الزايدة يف العمر والربكة يف املال والنسل ،عن ثوابن  قال :قال رسول هللا « :ال يزيد يف العمر

إال الرب ،وال يرد القدر إال الدعاء ،وإن الرجل ليحرم الرزق خبطيئة يعملها».21
 .3من أسباب سعادة املرء يف الدنيا واآلخرة ،قال ﴿ :من ع ِمل ص ِ
احلاً ِّمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ َٰى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ [النحل.]97 :
َج َرُهم ِأب ْ
هه ْم أ ْ
فَلَنُ ْحيِيَ نههُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
 18الراغب األصفهاين ،املفردات ،حتقيق :صفوان عدَّنن داودي( ،بريوت :دار القلم ،ط1997 ،2م) ،ص.114
 19املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.43
 20املرجع السابق ،ص.44 ،43

 21حممد بن عيسى ،الرتمذي ،السنن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بدون اتريخ) ،كتاب القدر ،ابب ما جاء ال يرد
القدر إال الدعاء ،ج ،4ص ،448رقم 2139وقال :حديث حسن غريب .حممد بن يزيد القزويِن ابن ماجه ،السنن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت:
دار الفكر ،بدون اتريخ) ،املقدمة ،ابب يف القدر ،ج ،1ص ،35رقم.90
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 .2التعاون:
التعاون لغة :التعاون من العون ،والعون هو :الظهري على األمر وجيمع على أعوان ،واملعونة :اإلعانة .رجل معوان:

حسن املعونة أو كثريها ،واستعنت بفالن فأعانِن وعاونِن ،وتعاوَّن :أعان بعضنا بعضاً.22

التعاون اصطالحاً :عرف التعاون أبنه :التضامن والتعاضد والرتافد .23وذلك ألن اإلنسان كما يقول ابن
خلدون رمحه هللا" :حمتاج إىل املعاونة يف مجيع حاجاته أبداً بطبعه" .ويقول يف موضع آخر "فالبد يف ذلك كله من
التعاون عليه أببناء جنسه وما مل يكن هذا التعاون فال حيصل له قوت وال غذاء وال تتم حياته ...وإذا كان التعاون
حصل له القوت ،والسالح للمدافعة ،ومتت حكمة هللا يف بقائه وحفظ نوعه".24
وقد عرف التعاون على الرب والتقوى ،أبن" :يظاهر املسلم أخاه ويعينه يف فعل اخلريات ،وعلى طاعة هللا عهز

وجل وجينبه معصيته" ،يقول ابن كثري – رمحه هللا – يف تفسري قوله ﴿ :واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا﴾ [آل
ه
عمران ، ]103:إن هللا أيمر ابأللفة واالجتماع وينهى عن الفرقة واالختالف ،واحلث على التواصل "يف ذات هللا،
متعاونني على الرب والتقوى".25
فوائد التعاون :للتعاون فوائد كثرية وعظيمة ،منها ما يلي:
 .1إمكان إجناز األعمال الكبرية اليت ال يقدر عليها األفراد وحداَّنً.
 .2شعور الفرد ابلقوة ونزع شعور العجز عن نفسه ،وقدرته على مواجهة األخطار احملدقة به ممن حوله من
اإلنسان واحليوان.
 .3سبب من أسباب األلفة واحملبة بني الناس.
 .4حيقق سنة هللا يف خلقه وحيقق طبيعة األشياء.26
اثنياً :أنواع القيم يف الفكر الغريب
22حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه) ،ج ،13ص.299-298
 23مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،ج ،1ص.300

 24املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.48
 25املرجع السابق ،ص.48
 26املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.50
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قبل اخلوض يف ش رح وتفصيل أنواع القيم يف الفكر الغريب ،سوف توجز الباحثة أبرز النظرايت اليت حتدثت عن القيم
يف الفكر الغريب املعاصر .حيث أن مواقف املفكرين الغربيني بشأن دراسة القيم متشعبة ،فقد كثرت مذاهبهم وتعددت.
وفيما يلي ستتناول الباحثة يف إجياز أبرز النظرايت اليت تناولت القيم ابلدراسة والتحليل يف الفكر الغريب ،وهي.
أوالً :النظرية الالهوتية:

وتقوم على رد مجيع القيم إىل هللا  ،سواء أكانت تلك القيم قيماً أخالقية أم حقائق للمعرفة .ومن أشهر القائلني

هبذه النظرية الفيلسوف الفرنسي نيقوال مالرباس (1715-1638م) ،وهو من أتباع الفيلسوف الشهري رينيه ديكارت
( 1715-1596م) ،يقول عن احلقائق الكلية أو املعاين العامة يف الوجود ،واليت متثل مبادئ العقل يف معرفته :إنه
يستبعد القول ِبحداث العقل اإلنساين هلذه املعاين؛ ألهنا طبيعية ال هنائية ،فهي بذلك تفوق قدرة العقل ،ومن ُث فهو
يعجز عن إجيادها  ،فال يبقى بعد هذا إال احتمال واحد مطابق للعقل وهو وجود هذه املعاين يف هللا ،فهو يرى أنه البد
للعقل اإلنساين أن يتسامى يف حال الفكر إىل مستوى القبول من العقل اإلهلي (تعاىل هللا عما يقولون) ،وذلك لقصور
العقل وحمدودية نطاقه.27
وابملعىن نفسه قال "جوتفريد ليبتز" (1716-1646م) الذي أكد على "أن األخالق الضرورية متعلقة ابلعقل
اإلهلي –تعاىل هللا عما يقولون– فقط ،وهو موضوعه الباطن" ،وقد سبق الفارايب هؤالء الفالسفة فيما ذهبوا إليه ،فعند
تفسريه لقول أفالطون بعامل املاهيات أو املثل القائمة – واليت هي الكليات أو األمور العامة – خارج الذهن اإلنساين
وخارج األشياء :فاملقصود هو وجودها يف علم هللا؛ ألنه هو املوجد اخلالق هلا ،ال يف عامل مستقل.28
كما ذهب كثري من الفالسفة الالهوتيني إىل أن اخلريية مردها إىل هللا ،واخلري خري ،ألن هللا أمر به ،كما أنه
صادر عنه  ،ومن هؤالء "جريسون 1331م" و"دترسكوت 1308م" و"وليام أوكام 1349م" وغريهم من متأخري
علماء الالهوت.

 27حممد علي أبو راين ،اتريخ الفكر الفلسفي "الفلسفة احلديثة"( ،القاهرة :دار اجلامعات املصرية للطباعة والنشر) ،د.ط1972 ،م) ،ج ،4ص،79
.85
 28املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.52 ،51
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وكذلك يرون أنه من اخلطأ أن يقال :إن هللا أمر به ألن طبيعته خري ،فهي إَّنا كانت حقاً وخرياً ،ألن هللا أمر
هبا أو وجه إليها ،فهم بذلك ينكرون أن تكون يف القيم ذاهتا طبيعة أصلية ،ومن ُث قالوا إن مقياس األخالقية ال يقوم
يف طبيعة األفعال ،بل يف إرادة هللا.29
اثنياً :النظرية املثالية:

وتنسب هذه النظرية للفيلسوف اليوَّنين أفالطون (427ق.م347-ق.م) ،حيث أقام مذهبه يف املعرفة والوجود

واألخالق على أساسها ،وتتلخص هذه النظرية عنده فيما يلي :أن هناك عاملاً تقوم فيه حقائق اثبتة أزلية كاملة ،وهي
صور جمردة أو مثل عليا ،ال تفسد وال تغري السلوك اإلنساين ،وهو بذلك يضع القواعد اليت حتدد استقامة األفعال
اإلنسانية وصواهبا ،كما يدرس اخلري ابعتباره غاية اإلنسان القصوى اليت ال تكون وسيلة لغاية أبعد منها .وهذه الغاية
القصوى تتميز أبهنا غاية إنسانية خالصة تكمل صاحبها وتزيد إنسانيتها .فعلم األخالق على سبيل املثال يعد علماً

معيارايً وليس وضعياً ،أي حبث فيما ينبغي أن يكون وليس فيما هو كائن.30
وابلطبع هناك مثل أعلى ينبغي أن يسري السلوك مبقتضاه ،ومستوى أو معيار أو مقياس للحكم ميكن اإلنسان
من التمييز بني اخلري والشر ،فاإلنسان مبا أنه ينزع إىل الكمال إذا استقام فكره ،فإنه حياول أن يتحقق ابلصورة العليا من
تلك املثل يف شخصيته ،كما أنه ال يقف يف معرفته وأتمله عند الصور املادية القريبة ،وإَّنا يصعد إىل أتمل املثل يف
ذاهتا . 31بل وإىل تعجل مفارقة احلياة للتخلص من أسر املادية ،لتعود روحه إىل عامل املثل األزلية الكاملة؛ ألن الفيلسوف
حيس ابلشوق إىل علم اإلهليات ،كما حيس بثقل اجلسم الذي يعوقه عن اللحاق به .فاملوت يف زعمهم خالص للنفس
وبداية حياة جديدة .كما وصف أفالطون حياة سقراط أبنه عاش حياته معرضاً عن متاع الدنيا هائماً ابجلمال األمسى
داعياً إليه ،وكان يشتد به اهليام فيغيب عن العامل احملسوس ويستغرق يف التأمل حىت ميكث واقفا بال حراك ساعات
طويلة ،كما وصف حاله وهو يف سجنه وقد دَّن أجله أبنه ال خيشى املوت فأقدم على احتساء السم راضياً ابحثاً من
وراء ذلك عن سعادته املزعومة.32

 29توفيق الطويل ،أسس الفلسفة( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،ط1964 ،4م) ،ص.247 -426
 30املرجع السابق ،ص.437-435

 31عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر ،ص.465

 32يوسف كرم ،اتريخ الفلسفة اليواننية( ،بريوت :دار القلم ،د.ط ،د.ت) ،ص.99
231

VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
)Ethical values in Islam and Western thought (Comparative study
Ghasna Hamad Mutaeb Alameri

e-ISSN: 2600-8394

وال تزال هذه النظرية حية رغم قدمها ،بل إهنا تلقى رواجاً يف عصرَّن احلاضر لدى الفالسفة الذين رفضوا القبول
مبصدر ديِن للقيم أو للعقل البشري وجتاربه ،ف "نظرية أفالطون والنظرايت املستمدة منها هي اليت تشكل اجلانب األكرب
من الفلسفة املعاصرة ،وهذا ما يبدو جلياً يف حديث نيكوالي هارمتان عن القيم يف كتابه "األخالق" ،وبذلك تقف
أتويالت فلسفة أفالطون وتطبيقاهتا ابرزة يف املناخ الفلسفي لعصرَّن احلاضر".33
ويعد الفيلسوف كانط ( )1804-1724من أبرز املنسوبني للنظرية املثالية ،وقد أقام كانط القيم على مفهوم
جديد ،وهو مفهوم الواجب غري املشروط ،وأنكر ربط الفكر األخالقي بنتائج األفعال من لذات واآلم أو منافع ومضار،
وجعل قيمة األفعال قائمة يف ابطنها وليست يف الغاايت اليت تقوم خارجها ،وإنه جيب على اإلنسان أن يرتفع حبياته
إ ىل املستوى األخالقي الذي يدفعه إىل وضع الواجب يف قلبه ،وهلذا فاألخالق عنده مطلقة وواجباهتا مسلمات،
فاإلنسان عنده كائن قيمي يستطيع أن يكتشف القانون األخالقي الذي يصلح لكل فرد ولكل زمان.34
ويتفق أصحاب النظرية املثالية على أن القيم تتمثل يف كليات أو قوانني عامة جمردة غري مرتبطة ابلزمان واملكان،
وذات مستوى اثبت مطلق .ومفردات املعرفة أو األخالق أو اجلمال القائمة يف حياتنا تستمد وصفها القيمي من تبعيتها
لتلك القيم ،إال أهنم خيتلفون يف مرجعية هذه الكليات أو القوانني أهي ترجع إىل عامل روحي فوق عاملنا املادي أو إىل
العقل البشري؟.35
اثلثاً :النظرايت الوضعية:

إن أصحاب هذه النظرايت جيمعون على استبعاد وجود حقائق أو قيم أخالقية ال تستمد من التجربة العملية ،فكل
قضية حتمل معىن ،تعرب ال حمالة عن صورة مطابقة للواقع ،والقيم واملثل العليا ما مل تكن وصفاً حلالة موجودة يف الفعل

ال تكون ذات معىن وقيمة ميكن التثبت منه ابخلربة احلسية ،أي أهنم ينكرون وجود حقائق وقيم مطلقة تستمد من العقل
أو من أي مصدر آخر سوى التجربة ،فهي بذلك سلوكيات واقعية حمكومة ابألعراف االجتماعية واملادية ،كما أن هذه
السلوكيات أو القيم صادقة مبقدار ما تنتج من مثار وما تؤدي إليه من نفع.
 33املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.53

 34سامية عبد الرمحن عبد السالم ،القيمة األخالقية دراسة نقدية يف الفكر اإلسالمي والفكر املعاصر ،ص.92
 35املرجع السابق ،ص.467
232

VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
)Ethical values in Islam and Western thought (Comparative study
Ghasna Hamad Mutaeb Alameri

e-ISSN: 2600-8394

فالقيم يف نظرهم تعرب عن انفعاالت تصيب صاحبها ،مبشاعر ذاتية ال ختضع ألحكام موضوعية ،فإذا قلت:
رد األمانة إىل أهلها واجب أخالقي ،قصدت بذلك أن تصور قيمة عليا ال أن تصف حالة موجودة يف الواقع ،فأنت
بذلك تعرب عن شعورك وميلك وموافقتك حنو رد األمانة ،ونفورك من عدم ردها إىل أصحاهبا.36
فريى الوضعيون أن القيم األخالقية جمرد أوامر يف صيغة مضللة ،كما يقول "كارَّنب" ،أو هي حماولة يقوم هبا
فرد جيعل من رغباته الشخصية أماين أو رغبات يدين هبا غريه من أفراد اجملتمع ،كما يقول "برترند رسل" تعبرياً عن

اجتاهه األخري يف رفض موضوعية القيم األخالقية.37
ويرى "جون ديوي" :أن املعيار الصحيح الختيار أي فلسفة إَّنا هو معرفة النتائج اليت توصلنا إليها هذه
الفلسفة .وأن سلوكنا جتاه األشياء هو الذي حيدد قيمتها .وأما "بريس" فيقول :إنه لكي تتضح داللة الفكر فإننا ال
حنتاج إال إىل حتديد السلوك املالئم للواقع ،وللحصول على الوضوح التام يف أفكارَّن عن موضوع فإننا ال حنتاج إىل
االهتمام ابآلاثر العملية اليت يتضمنها أي موضوع نتصوره" .38وعلى هذا فإن حمك الصواب واخلطأ لكون األشياء حقاً
أو خرياً هي القيمة املنصرفة "الفورية" يف جتارب احل ياة ،ومن ُث أصبحت املنفعة مقياس احلق كما عرب عن هذا ذلك
وليم جيمس" 1910م مؤسس املذهب النفعي.39
وترى الباحثة -هنا -أن مجيع القيم تفقد قيمتها احلقيقة يف أي فكر أو فلسفة ال تؤمن بوجود هللا ،وال تقيم
له اعتباراً يف حياهتا ،وهلذا كان موقف الوجودية امللحدة اهلدام لألخالق موقفاً صرحياً يف هذا اجملال ،حيث يقول أحدهم:
إذا مل يكن هللا موجودا ،فكل شيء مباح ،وهذا املبدأ كان نقطة البداية ابلنسبة للوجودية.
أنواع القيم يف الفكر الغريب املعاصر:

 36املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.55
 37توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.446-45

 38سامية عبد الرمحن عبد السالم ،القيمة األخالقية ،ص.112
 39توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.396
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لقد اختلف الباحثون حول القيم من حيث عددها وأنواعها ،واملشهور يف الفكر الفلسفي أن هنا ثالث قيم مطلقة،
وهي (احلق واخلري واجلمال) ،وهناك من زاد عليها القيمة الدينية فجعلها أربعاً ،وهناك من وسعها إىل عدد أكرب من

ذلك.40

ويتفق الدكتور عبد الرمحن بدوي مع َم ْن قال :إهنا ثالث قيم ،وهي :41القيم العقلية أو املتعلقة ابحلق ،والقيم
اجلمالية أو املتعلقة ابجلمال ،والقيم األخالقية أو املتعلقة ابخلري.

أوالً :قيمة احلق:

احلق يطلق يف الفكر احلديث على املطابقة ،واليت تعِن:
• مطابقة القول للواقع.
• املوجود حقيقة ال املوجود تومهاً .فاحلق هبذا املعِن هو املوجود الثابت.
• التصور السامل من التناقض أي املمكن يف العقل.42
واحلق واحد احلقوق ،وله معنيان:

األول :ما كان فعله مطابقاً لقاعدة حمكمة.
الثاين :هو ما تسمح القوانني الوضعية بفعله ،سواء أكان ذلك السماح صرحيا أم كان نتيجة مبدأ عام يسوغ
كل فعل غري حمظور ،أو ما تسمح العادات واألخالق بفعله ،سواء أكان ذلك الفعل عمالً صاحلاً أم عمالً ال عالقة

له ابألخالق الفاضلة.43

مقياس التمييز بني احلق والباطل:

لقد اختلف الباحثون يف تصورهم ملعيار التمييز بني احلق والباطل ،فبعضهم أيخذ مبقاييس التطابق ،ويراد به مطابقة

احلكم أو الفكر للموضوع اخلارجي ،وقد قال هبذا أرسطو ومن اتبعه من الفالسفة .وهناك من جيعل املقياس هو االتساق
 40عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر ،ص.469
 41عبد الرمحن بدوي ،األخالق النظرية( ،الكويت :وكالة املطبوعات) ،ص .90-89
 42املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.57
 43املرجع السابق ،ص.57
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والتناسق ،أو عدم التناقض ،ويستخدم يف االستدالل على صحة قضيته ابالستنباط العقلي بغض النظر عن احلقيقة
الواقعية.44
ومن هذه املقاييس مقياس الرتابط الذي يقول به أصحاب االجتاه املثايل ،ويراد به أن يكون احلكم مرتبطاً
مبجموع األحكام املعروفةُ ،ث مقياس الوضوح عند أصحاب نظرية الواضح بذاته ،حبيث يستبني اإلنسان حق االستبانة
أن هذه القضية ينتفي معها الشك مطلقاً ،فهل حتمل يف ذاهتا الشاهد على صدقها ،ويبدو هذا يف األوليات الرايضية
اليت تبدو ضرورية واضحة بذاهتا ،كقولك إن اخلط املستقيم هو أقصر مسافة بني نقطتني ،وقد يكون الواضح َّنجتاً ال
عن وضوح كامل لنتيجة ما ،وإَّنا عن وضوح مقدماهتا اليت نتجت عنها .وقد أيد هذه النظرية "ديكارت" و"جون لوك"
فكانت أول قاعدة يف املنهج الذي جعل ديكارت ال يقبل شيئا على أن حقاً ما مل يتبني يف وضوح أنه كذلك ،وأن
يتجنب التسرع والسبق إىل احلكم قبل النظر فالوضوح هنا هو املقياس األقصى للحق.45

وهناك مقياس النفع يف احلياة العملية "املنفعة" ،فاحلكم يكون صادقاً مىت دلت التجربة على أنه مفيد عقلياً
وعلمياً ،فمقياس احلق هو املنفعة أو العمل املنتج ويل حكم العقل اجملرد .أما الطبيعيون فإن معيار احلق لديهم ،هو خربة
اإلنسان املادية وجتاربه وخرباته احلسية ،فهم بذلك حيصرون احلقائق يف عامل املادة وحده.46
اثنياً :قيمة اخلري:

اخلري لغةً :مادة (خ .ي .ر) وأصله العطف وامليلُ ،ث حيمل عليه .فاخلري :خالف الشر ،ألن كل أحد مييل ويعطف
على صاحبه .ورجل خري وامرأة خرية :فاضلة.47
واخلري :ما يرغب فيه الكل ،كالعقل مثال ،والعدل ،والفضل ،والشيء النافع.

 44عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر ،ص.472
 45توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.394 – 393

 46عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر ،ص.473 ،472

 47أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،دار الفكر ،ط1418 ،1ه1998 /م) ج ،2ص.232
235

VOL. 5. No. 2
)April (1442-2021
)Ethical values in Islam and Western thought (Comparative study
Ghasna Hamad Mutaeb Alameri

e-ISSN: 2600-8394

اخلري اصطالحاً :تعددت توجهات الفالسفة الغربيني حنو طبيعة اخلري ،فالفالسفة العقليون جيعلون الوجود مبدأ
اخلري ،أما فالسفة القيم فيجعلون اخلري مبدأ الوجود .وقد عرف بعضهم أبنه :الذي تتوجه إليه كل األفعال والذي له
قيمة بذاته .وقيل هو :ما يكون به كمال اإلنسان ورفعته.48
ويف الدراسات االجتماعية والفلسفية اخلري هو القيمة الكربى اليت تندرج حتتها القيم اخللقية األخرى ،هلذا فهم
يرون أن" :اخلري هو األساس الذي تبِن عليه مفاهيم األخالق كلها ،ألنه املقياس الذي حنكم به على قيمة أفعالنا يف
املاضي واحلاضر واملستقبل".49
أما اخلري املطلق فريى معظم الفالسفة أنه" :هو الوجود الذي ليس لذاته حد ،وال لكماله هناية؛ ألنه خري
لذاته وبذاته .وه و عند "افالطون" أعلى املثل ،ويسمى ابخلري األعلى ،وقد أطلق "أرسطو" هذا املعىن على غاية كل
فعل ،وأطلقه " كانت " على الفعل الذي يالئم اإلنسان بكليته ،ال من جهة ما هو عاقل فحسب ،بل هو من جهة
ماهو عاقل وحساس وفعال".50
اثلثاً :اجلمال:

اجلمال من القيم املطلقة ،ومفهوم طبيعته مثار اختالف بني الباحثني الغربيني املعاصرين وغريهم وقد نتج عن هذا

االختالف ظهور أربع نظرايت ،هي:
النظرية األوىل :يرى أصحاهبا 51أن حقيقة "اجلمال قائمة يف ذات الشيء اجلميل ،فهي صفة من صفاته".52
فللجمال وجود موضوعي ،وهلذا اتفق يف تذوقه واالستماع به مجيع الناس يف كل زمان ومكان ،فالشيء اجلميل
يقوم ابلقياس إىل ما فيه من خصائص ومميزات تثري اإلعجاب جبماله ،فهي صفة موضوعية مالزمة للشيء اجلميل وتقوم

 48املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.61

 49مجيل صليبا ،املعحم الفلسفي ،ج ،1ص.549
 50املرجع السابق ،ج ،1ص.549
 51من أمثال الفيلسوف احلدسي برايس (1791م) ،والفيلسوف األملاين شوبنهار (1860م) والفيلسوف هيدجر.

 52صاحل بن أمحد الشامي ،الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1407 ،1ه 1986/م) ،ص.29
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فيه ،ولو مل يوجد عقل يقوم ِبدراكها ،وال ذات تتذوقها .ويرجع القول أبن األحكام اجلمالية موضوعية وليست ذاتية
إىل أفالطون.53
النظرية الثانية :يرى أصحاهبا 54أن حقيقة اجلمال مستقرة يف شعور اإلنسان حنو ذلك الشيء ،أي يف القوة
املدركة واملتذوقة للجمال ،فاجلمال هنا ليس صفة عينية تقوم يف الشيء اجلميل مستقلة عن كل إدراك ،وإَّنا هو مرهون
ابلتأثري الذي يتذوق اجلمال ،ومن ُث يكون اجلمال عند أصحاب هذه النظرية نسبياً يتوقف على شخصية الفرد ومستوى

حضارته ومبلغ حظه من الثقافة بوجه خاص وليس عاماً مطلقاً ال يتقيد بزمان وال مكان.55
النظرية الثالثة :حاول أصحاهبا أن يقيموا توازَّنً بني الذات املدركة واجلانب املوضوعي للجمال ،ولذا فقد اعتربوا
اجلمال الذي يشعر به اإلنسان هو نتاج عالقة الشيء اجلميل والعقل الذي يدركه ،ولك منهما دور يف حصول هذا
الشعور ،فإضافة اجلمال إىل شيء معناه وجود دوافع يف نفوسنا قد أصبحت ابلتأمل فيه يف حالة توازن وانسجام
عاطفي.56
النظرية الرابعة :ينتمي أصحاب هذه النظرية إىل املدرسة االجتماعية اليت عمدت إىل إلغاء الفروق الفردية،
وجتسيم الذوق االجتماعي ،فهي بذلك ال تعرتف بفردية الفنان ،وال ترتدد يف رد الشعور ابجلمال إىل ذوق اجملتمع .إال
أن إسقاط عامل الفرد يف اجلمال كفيل ِبتالف أثر الفن املتبادل ،وإفساد روعة اجلمال.57
املعيار اجلمايل:

لقد اختلف الباحثون يف حتديد معيار موضوعي مقنع نستطيع به حتديد اجلميل والقبيح من األشياء واألفعال واإلنتاج
اإلنساين عامة للوقوف على مدى كونه عمالً فنياً مبدعاً حيقق قدراً عالياً من اجلمال.
فقد ذهب بعض الفالسفة إىل أنه يستحيل صوغ معيار للجمال؛ ذلك ألن األذواق ختتلف إىل ما ال هناية،
وعللوا ذلك أبن اجلمال أمر عرضي ،والعلم هو علم للضروري ال للعرضي ،فمن غري املمكن بناءً على ذلك أن نطبق

 53توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.457 -456
 54من أنصار هذه النظرية الفيلسوف األملاين مانويل كانت (1804م) ،وكذلك الفيلسوف كاسرير (1945م) ،والفيلسوف تولسرتي (1910م).
 55توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.458

 56عبد الرمحن الزنيدي ،السلفية وقضااي العصر .ص.485
 57توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.460-459
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عليه معايري العلم وأن نقر مقاييس أو معايري ميكن اعتمادها يف تقدير مستوى اجلمال لألشياء واألفعال وحتديدها ،ومن
أبرز القائلني هبذا الفيلسوف "هيجل".58
وذهب آخرون إىل إمكانية قياس اجلمال ابلرجوع إىل أحد هذه األمور الثالثة:
 االستناد إىل آراء علماء اجلمال والفالسفة. مقارنة األعمال الفنية بعضها ببعض. االعتماد على الطبيعة؛ ألهنا تبدو يف بعض األحيان املعيار األقرب للصواب الذي نقيس به األعمال الفنيةاجلميلة .إال أن هذه املعايري الثالثة ليس لديها القدرة على إعطائنا احلكم الصحيح على األشياء اجلميلة ،كما ال ميكن
االعتماد عليها :فآراء العلماء غالباً ما تنطلق من فلسفات ووجهات نظر خمتلفة كل تبع مذهبه الذي ينتمي إليه ،مما
جيعل تلك األحكام متباينة.59
فمقارنة األعمال الفنية بعضها ببعض يدخل يف احلكم عليها عوامل أخرى تؤثر يف حكمنا عليها ،كاألسبقية
الزمنية لألعمال ،وهل صانعو تلك األعمال من الرواد املشهورين أو من املغمورين؟ فيكون احلكم -هنا -ال على العمل
الفِن لذاته ،وإَّنا من خالل صانعه.
أما االعتماد على الطبيعة كمعيار للجمال فقد أنكر كثري من الفالسفة املعتربين – يف هذا اجملال – ذلك،
فهم ينكرون حماكاهتا ويردوهنا ابلكامل ،وابلتايل فال ميكن اعتمادها.60
وقد ذهب آخرون إىل أن معيار اجلمال وتذوقه إَّنا يرد إىل حكم عقلي يصدر من شيء يصف اجلمال ،وأنه
من الواجب إخضاع روائع الفن إىل قواعد وقوانني معينة .فاحلكم اجلمايل هنا عقلي حمض ال خيتلف عن سائر األحكام
الواقعية اليت تصف الظواهر وال تتجاوز الوصف إىل التقومي .وينسب هذا القول إىل مدرسة العقليني.
وتؤكد املدرسة الرومانسية أو العاطفية على العنصر العاطفي أو الوجداين يف تذوق اجلمال ،وتنكر إمكان وضع
قواعد للجمال الفِن .فهذه املدرسة بذلك هتبط بقيمة العنصر العقلي يف احلكم اجلمايل ،هذا إذا اعرتفت بوجوده أصالً،
 58املانع ،القيم بني اإلسالم والغرب دراسة أتصيلية مقارنة ،ص.64
 59املرجع السابق ،ص.64
 60صاحل أمحد الشامي ،الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم ،ص.38
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ألنه يف نظرها جمرد وجدان ابجلمال أو حدس مباشر يصل إىل قلب األشياء اجلميلة فيتذوقها ويصدر حكمه عليها
ابجلمال أو القبح.
وحاول آخرون اجلمع بني املدرستني السابقتني واملزج بني رأييهما فقالوا :إن احلكم اجلمايل أو التمييز بني اجلميل
والقبيح ليس عقلياً خالصاً وال وجدانياً حمضاً ،وإَّنا هو مزاج من عقل ووجدان .ويستدلون على ذلك أبنه عند استعراضنا
لتاريخ الفن نالحظ أن الذين أبدعوا روائع التاريخ كانوا ميتازون ابلعقول اخلصبة املدركة واملشاعر العميقة احلساسة
املرهفة.61
اخلامتة والنتائج:
بعد دراسة القيم عند كل من املسلمني والغرب كانت نتيجة املقارنة مايلي:
 .1تنبع النظرة اإلسالمية للقيم من الشرع اإلسالمي املطهر الذي يربط املسلم خبالقه  ،وجيعله خليفة يف
ِ
ومادايً حسب منهج هللا يف ذلك .خبالف النظرة الغربية
األرض ،ويسعى لعمارهتا معنوايً ،بعبادة هللا تعاىلّ ،
للقيم واليت تنظر إليها نظرة مادية حبتة.
 .2القيم اإلسالمية ت رد إىل ثالثة أنواع كلية ،وهي :القيم العليا ،والقيم احلضارية ،والقيم اخللقية ،ويدل ذلك
على وضوح النظرة اإلسالمية للقيم ومشوليتها وتكاملها من حيث طبيعتها ومعيارها ومصدريتها ،خبالف
النظرة الغربية القاصرة اليت حصرت القيم يف ثالث ،وهي :احلق واخلري ،واجلمال.
 .3غموض كثري من املذاهب الغربية اليت تناولت القيم ابلدراسة والتحليل ،وبعيداً عن جتارب احلياة ،كالقائلني
أبن اخلريية تقوم يف طبيعة األفعال ،حبيث ترتك فكرة اخلريية بعيدة عن األذهان جافة جمردة يف التصور.
 .4االضطراب والتخبط الشديدان يف فهم طبيعة القيم يف الفكر الغريب املعاصر وصلتها ابإلنسان وتعامله
معها وحتديد مصدريتها واملعيار الذي تقاس به من خالهلا :فعند احلديث عن مصدرية القيم على سبيل
املثال :نرى أن بعضهم ردها إىل العقل البشري ،وبعضهم إىل التجربة ،وغريهم ردوها إىل هللا ،وإن كان
هذا الرأي قد احنسر كثرياً لدى الغربيني ،فهم ال يستقيمون على تصور سليم وواضح هلذه املصدرية.

 61توفيق الطويل ،أسس الفلسفة ،ص.464-463
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وكذلك عند حديثهم عن احلق على سبيل املثال :اختلفوا هل هو نسيب أم مطلق ،إنساين أم علوي يتجاوز
اإلنسان؟
 .5التناقض بني احلق واخلري بوصفهما قيمة كربى ،وذلك نتيجة االنفصام إىل حدث بني الفكر التنويري يف
عصر النهض ة والدين النصراين الكنسي احملرف .كما نتج عنه كذلك الفصل بني القسم والدين لتكون
قيماً إنسانية يتم بعد ذلك حتطيمها على يد بعض الفلسفات املنحرفة كالوجودية والوضعية.
 .6غاية السلوك اخللقي القيمي يف الفكر اإلسالمي هو سعادة اإلنسان يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة،
فهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً حبيث ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر .أما الفكر الغريب فنظرته مادية أرضية
دونية حبتة ،هتدف إىل حتقيق الرغبات ونيل امللذات ،مبعىن أن غاية السلوك اخللقي يف هذا الفكر هو
حتقيق أهداف قريبة ،غالباً ما تكون موهومة كاملعرفة والسعادة املادية واملنفعة.
 .7النظرة اجلزئية ملصدر االلتزام اخللقي عند الغربيني ،مع اختالفهم الشديد يف ذلك ،منكرة ملا سواها من
املعايري أو مصادر اإللزام األخرى ،فضال عن استبعاد الوحي اإلهلي بوصفه معياراً للقيم وإنكار أن يكون
اإلميان ابهلل واليوم اآلخر مصدر إلزام.
 .8إنكار بعض النظرايت الغربية :أن يكون مثة مجال يستحق جتاوب النفس البشرية معه وأتكيد أن اجلمال
احلقيقي يكمن فيما يبدعه اإلنسان من فنون وآداب ،وهذا إن دل على شيء إَّنا يدل على نظرة جزئية
قاصرة للوجود.62
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