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 :امللخص
إن اجلدل الدائَر حول نسبيِة القيم وثباهتا ليس جديدا عىل الفكر 

ه يرضب بجذوره إىل ما وصلنا عن فالسفة اليونان يف القرن اإلنساين، بل إن

اخلامس قبل امليالد وظهوِر احلركة السفسطائية أصحاِب العلِم املغلوط، والذين 

اعتربوا أن القيَم متغريٌة ونسبيٌة وغُري ثابتة، وشككوا يف كل يشء معرفة وقيام 

ها، وأخضعتها وأخالقا، فهدمت موضوعيَة القيِم وحكمت بذاتيتها ونسبيت

لإلنسان، معتربة إياه مقياَس كِل يشء خِريه وِرشه، وقد تصدى هلؤالء 

السفسطائيني سقراط وتلميذه أفالطون وأرسطو وحكموا بأن القيم مطلقٌة وثابتة 

ومن هنا ... وأهنا تقوم عىل العقل، انطالقا من الدين الطبيعي الذي آمنوا به

القيم مطلقٌة، وأنه جيب أن يكون هناك ِمثال نشأت الفلسفة املثالية التي ترى أن 

يسعى الواقع إىل حتقيقه، وعىل النقيض من ذلك ذهب أصحاب الفلسفة املادية، 

والنظرية االجتامعية، ومن سار يف ركبهم إىل أن القيم نسبية متغرية، ليس هلا 

وجود موضوعي، وإنام وجودها شخيص، قد يؤثر فيها الفرد أو املجتمع لتصبح 

 سلوكية حاكمة للفرد، وإن االستشكال الذي نحاول أن نفك به االشتباك قيام

وجوِد واالشتباه احلاصَل بني خمتلف الفلسفات والطوائف والديانات يدور حول 

أساس موضوعي مطلق للقيم، ووجود ثبات دائم هلا، أم هي نسبية وذاتية ختضع 

لتي استند إليها القائلون لرغبات األفراد واجلامعات؟ وما املنطلقات واملصادر ا

 بنسبية القيم أو ثباهتا، وما النتائُج املرتتبة عىل كل قول منها؟ 

 

 - املاديـة- املوضـوعية- السفسطائية– النسبية -ثبات القيم: فتاحيةاملكلامت ال

 .مصادر القيم
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Abstract : 

The current controversy surrounding the relativity of values and 

their constancy is not a new issue to human thought. This 

dialectic issue was deeply rooted in what has been delivered to us 

by the Greek philosophers of the fifth century B.C, and the rise of 

the sophistry movement which was based upon a fallacious 

science. The sophists thought of values as being variable, relative 

and inconstant. In addition, they doubted everything in terms of 

knowledge, values and ethics. As a result, the objectivity of 

values has been demolished therefore, they had turned out to be 

judged by their autonomy and relativity as well as linking them to 

man considering him a scale of everything whether it is good or 

bad. Socrates and his disciples Plato and Aristotle confronted 

those sophists and concluded that values are absolute, constant 

and based upon reason due to the impact of the natural religion in 

which they believed. Hence, the philosophy of idealism appeared 

in consequence. That philosophy viewed values as absolute and 

there should be a model before reality to fulfil. In contrast, 

followers of the materialist philosophy, the social theory and the 
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like thought that values are relative, variable and of no objective 

existence but rather subjective; vulnerable to influence by the 

individual or the society so that they would turn out to be 

behavioral values governing the individual. The investigation 

through which the researcher has tried to end up the conflict and 

the suspicion which various philosophies, sects and religions 

raised around the existence of an absolute objective foundation of 

values having perpetual constancy or rather being relative, 

autonomous and linked to the wishes of the individuals and 

groups. What were the premises and sources upon which those 

who believed in the relativity or constancy of values depended? 

Finally, what were the final outcomes of each statement? 

Keywords: constancy of values- relativity- sophistry- objectivity- 

materialism- sources of values sources of values. 



    

 

 

 

 

٣٥٤

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 

احلمد هللا الذي َقّوم قلوب العباد بإنزال الدين، وجعله دينا قيام خامتا 

للرشائع، وميزانا يتحرك من خالله اإلنسان يف حتقيق مهمة االستخالف باستقامة 

والصالة والسالم عىل سيدنا .. وثبات، مستحًرضا معية اهدنا الرصاط املستقيم

:  وميزاِن احلق، الذي أخرب عنه ربنا بقولهحممد صىل اهللا عليه وسلم، مقياِس القيم

M k l   m n o L وقولِه٤: القلم ، :M ! "       # $ % & ' (       

) * + ,  L٦: املمتحنة  

 ...وبعد

فإن  اجلدل الدائَر حول نسبيِة القيم وثباهتا ليس جديدا عىل الفكر اإلنساين، 

نان يف القرن اخلامس قبل بل إنه يرضب بجذوره إىل ما وصلنا عن فالسفة اليو

امليالد وظهوِر احلركة السفسطائية أصحاِب العلِم املغلوط، والذين اعتربوا أن 

القيَم متغريٌة ونسبيٌة وغُري ثابتة، وشككوا يف كل يشء معرفة وقيام وأخالقا، 

فهدمت موضوعيَة القيِم وحكمت بذاتيتها ونسبيتها، وأخضعتها لإلنسان، 

كِل يشء خِريه وِرشه، وانتهت إىل أن الفضيلة هي لذة الفرد، معتربة إياه مقياَس 

وحرصت القيم يف حتقيق تلك اللذة وإشباع نزوات النفس بدون فرق بني رغبات 

 ومن َثّم  يكون -األفراد أو رغبات اجلامعات، وأصبحت مقولة علٍم بال قيم 

ىل املتوشحني  هي املقولة التي تفرض هيمنتها وتبسط سياجها ع-العامل بال قيم 

رباط العلم التجريبي احلديث، فكانوا  أول املتحمسني للنسبية األخالقية، التي 

 .تتنكر ألية معايري مطلقة يمكن أن حيتكم إليها اإلنسان

وقد تصدى هلؤالء السفسطائيني سقراط وتلميذه أفالطون وأرسطو، 

قا من الدين الطبيعي وحكموا بأن القيم مطلقٌة وثابتة وأهنا تقوم عىل العقل، انطال

واحلديث عن تلك اِحلقبة ذو شجون جيعلنا ال نفتأ نغفل ما تقوم .. الذي آمنوا به

به السفسطائية احلديثة والتي أخذت تنرش اإلحلاد وتغل حركة الدين، وحترصه 

بني جدران أربع، وال عالقة له بحركة احلياة، وإن اختلفت األسامء وتعددت 

 .املصطلحات
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ت الفلسفة املثالية التي ترى أن القيم مطلقٌة، وأنه جيب أن يكون ومن هنا نشأ

 إال يوجد ال بأنه :هنرتميد هناك ِمثال يسعى الواقع إىل حتقيقه، كام عرب عن ذلك

 عىل يرسي الذي وهو األزل، منذ الصحيح هو واحد خلقي وقانون واحد معيار

 أيًضا إنه بل فحسب، لشام عاملي نحو عىل يرسي ال املعيار هذا أمجعني، البرش

 يشء وكل املألوفة، االجتامعية والتقاليد اجلغرايف، املوقع وعن العرص، عن مستقل

 للرشقي معيار وال للحارض، وآخر للاميض أخالقي قانون هناك وليس آخر،

  )١.(ومكان زمان كل عىل يرسي شامل واحلق اخلري وإنام للغريب، وآخر

لفلسفة املادية، والنظرية االجتامعية، وعىل النقيض من ذلك ذهب أصحاب ا

ومن سار يف ركبهم إىل أن القيم نسبية متغرية، ليس هلا وجود موضوعي، وإنام 

وجودها شخيص، قد يؤثر فيها الفرد أو املجتمع لتصبح قيام سلوكية حاكمة 

 . للفرد

ومصطلح القيم وإن ظهر استعامله يف أعقاب احلرب العاملية األوىل من خالل 

 الفلسفة الوضعية، فإن املفهوم مل يكن بمنأى عن التداول الفلسفي رواد

واألخالقي لدى السابقني، فقد تناولته األفالطونية حتت اسم املثل، وتناوله علامء 

األصول حتت اسم املصلحة، وظل يناقش حتت مقوالت األخالق وفلسفتها، مع 

 . اعتبار وضع اإلنسان إزاء هذه القيم

 : إشكالية البحث

 إن االستشكال الذي نحاول أن نفك به االشتباك واالشتباه احلاصَل بني 

 موضوعي أساس وجودِ خمتلف الفلسفات والطوائف والديانات يدور حول 

 األفراد لرغبات ختضع وذاتية نسبية هي أم هلا، دائم ثبات ووجود للقيم، مطلق

 أو القيم بنسبية لونالقائ إليها استند التي واملصادر املنطلقات وما واجلامعات؟

  منها؟ قول كل عىل املرتتبة النتائُج  وما ثباهتا،

                                                             

 والنرش، للطباعة مرص هنضة زكريا، فؤاد ترمجة ميد، هنرت ومشاكلها، أنواعها الفلسفة  -١

 .٢٦٥ ص م،١٩٧٥ الثانية، الطبعة القاهرة،
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 :البحث منهج

 إشكالية معاجلة يف النقدي التحلييل املنهج أسلك أن البحث طبيعة اقتضت

  .ومسائله قضاياه أغوار وسرب البحث،

 :البحث خطة

 وفهرس لألعالم ومعجم وخامتة وفصلني ومتهيد مقدمة يف البحث جاء وقد

 .للموضوعات وآخر للمراجع

 .وخطته وإشكاليته البحث أمهية ففيها ،املقدمة أما

 .وتصنيفها القيم، ملفهوم بيان ففيه :التمهيد وأما

 :مبحثان وفيه القيم، بنسبية القول ونتائج مصادر فعنوانه ،األول الفصل وأما

 .هبا القائلني عند القيم نسبية ومنطلقات مصادر :األول املبحث

 .القيم بنسبية القول عىل املرتتبة النتائج :الثاين حثاملب

 :مبحثان وفيه القيم، بثبات القول ونتائج مصادر :فعنوانه :الثاين الفصل وأما

 .هبا القائلني عند القيم ثبات ومنطلقات مصادر :األول املبحث

 .القيم بثبات القول عىل املرتتبة النتائج :الثاين املبحث

  .وتوصياته البحث نتائج أهم ففيها اخلامتة وأما

 .للموضوعات وآخر للمراجع وفهرس لألعالم، بمعجم ذلك أتبعت ثم

 .عليه والقادر ذلك ويل إنه والقبول، السداد أرجو واهللا

                                                                                        

حممد نجدي حامد عبد احلميد.                           د                             
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 متهيد

 مفهوم القيم وتصنيفها

 :القيم مفهوم: أوال

ج عىل معنى القيم يف لغتنا العربية، فاملادة  يف حقلها ) ق و م(حيسن بنا أن ُنعرِّ

الداليل تدور حول التقويم واالعتدال، واالستقامة وعدم امليل، والثبات 

 .قيمة اليشء و مقداره:  األمور، كام تعنيوالتحكم يف

 M 7: ، وقوله ٣٦: التوبة M  ̈ © ªL: ومن ذلك قول اهللا تعاىل

8 9 :  Lفهي لفظة تعرب عن املعايري واملوازين التي تضبط  ٦: الفاتحة ،

 ).١(حركة اإلنسان يف احلياة؛ لتؤدي نتائجها املرجوة منها 

كريم تبني الرتابط القائم بـني القـيم وقد وردت إشارات متعددة يف القرآن ال

التي يوجه إليها القرآن، وبني احلاجات اإلنـسانية املقابلـة هلـذه القـيم، حيـث إن 

القيم حتتل املكانة األوىل يف حياة اإلنسان؛ ألهنا تقرر حلقة الفكر وحلقـة اإلرادة، 

 فحلقة الفكر تعمل عـىل التفكـري يف مـصادر حاجـات اإلنـسان، وحلقـة اإلرادة

 .تعمل عىل التوجه ملصدر هذه احلاجات

 _ ̂ [ \ ] M S T U V W X Y Z: قال تعاىل

 ̀a b c d e f g  h i j k 

l m L ٣٧: إبراھیم  

فقد دعا إبراهيم ربه أن يرزقه إشباع احلاجات اجلـسدية والنفـسية لتـساعده 

 ).٢(عىل جتسيد القيم التي انتدبه اهللا للدعوة إليها 

                                                             

جمموعة من الباحثني،  ج : تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، حتقيق:  يراجع- ١

 ، ابن منظور، دار صادر بريوت،  الطبعة الثالثة، لسان العرب //٣٠٦، ص ٣٣

املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، . // ٤٩٦، ص ١٢هـ، ج ١٤١٤

 .٤١٧حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، ص : حتقيق

بالفلـسفات املعـارصة، ماجـد عرسـان  فلسفة الرتبية اإلسالمية، دراسـة مقارنـة: يراجع - ٢

 .٤١٥م، ص ٢٠٠٩، ار الفتح للدراسات والنرش، عامنالكيالين، د
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  :االصطالح يف القيم

تعددت تعريفات القيم بحسب تعدد الرؤى والفلسفات التي تنظر إليها، 

 :ويمكننا أن نجمعها يف اجتاهني

 االجتاه األول، نظر إىل القيم باعتبارها صفة عينية كامنة يف طبيعة األقوال 

 )  ١. (واألفعال واألخالق، وال تتغري بتغري الظروف واملالبسات

 وجدانيا يوجه فكر اإلنسان واجتاهاته ومواقفه صفة عقلية والتزاما: أو كوهنا

 )٢.(وسلوكه

فتكون القيم بذلك معنى خلقيا يتطلع إليه اإلنسان ويتوجه إليه بكليته، 

 )٣. (وجيتهد يف اإلتيان بأفعاله عىل مقتضاه

صفة شخصية خيلعها العقل عىل األقوال :  واالجتاه الثاين عرف القيم بأهنا

 . للظروف واملالبساتواألفعال واألشياء، طبقا

االهتامم لليشء أو استحسانه أو امليل إليه والرغبة فيه، كوهنا : أو اعترب أهنا

 )٤. (ذات طابع شخيص ذايت، وليس موضوعيا

وبالنظر إىل االجتاهني نجد أن االجتاه األول عرف القيم بناء عىل القول بثباهتا 

 .ت تعنى به وتتوجه إليهودوامها وإطالقيتها، فللقيم موضوع تدور حوله وثبا

فبناء عىل ذلك يكون للقيم وجود مستقل وإن مل ندرك ذاهتا كاجلاذبية، بحيث 

 يكون الشخص أو الفعل أو القول هدفا إلرادة صحيحة، وليس لرغبة ما

                                                             

املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة للمطابع األمريية، القاهرة، :  يراجع- ١

 .١٥٨م، ص١٩٨٣

 استنباط القيم يف حقل علمي، د فتحي ملكاوي، بحث منشور يف كتاب القيم يف الظاهرة ٢ -

فى ، سيف الدين عبد الفتاح، دار البشري، مرص، الطبعة نادية مصط: االجتامعية، حترير

 ٢٢٥م، ص ٢٠١١األوىل 

تعددية القيم، ما مداها وما حدودها، طه عبد الرمحن، طبع كلية اآلداب والعلوم :  يراجع- ٣

 ١٥م، ص ٢٠٠١اإلنسانية، مراكش، الطبعة األوىل 

املعجم الفلسفي، مجيل // ، ١٥٨املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، ص:  يراجع- ٤

 .٢١٣، ص ٢م،  ج ١٩٨٢صليبا، دار الكتاب اللبناين، 
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 بينام اعتمد أصحاب االجتـاه الثـاين القـول بنـسبية القـيم وتغريهـا، وعـدم 

شخاص ومالبـسات حيـاهتم، فتـدور موضوعيتها، لذا فهي خاضعة لظروف األ

 .معهم مصلحتهم وجودا وعدما

فتكون القيم قد اكتسبت وجودا ذاتيا يصلح أن يكون هدفا لرغبة موجود ما، 

 )١. (لتضحي القيمة ذات طابع شخيص بناء عىل نظرة أصحاب هذا االجتاه

بناء عىل ما سبق يكون القول بالثبات قصد الدوام واالستمرار وعدم قبول 

 )٢. (غري لظرف وحال أو زمان ومكان، والقول بالنسبية عىل العكس من ذلكالت

                                                             

 الصفات والفضائل املرغوبة "  خلصت إحدى املوسوعات اخلاصة إىل أن القيم تعني١ - 

 وهذا التعريف يرد عليه "اجتامعيا يف فرتة معينة، واملؤثرة يف سلوك البـرش وأفعاهلم

وبني ما تتبناه املوسوعة من القول بثبات القيم، فيكون ثمة القول بأن القيم نسبية متغرية، 

موسوعة القيم : يراجع. (تناقض بني التعريف واملعرف، لذا فال يتلفت إىل هذا التعريف

ومكارم األخالق العربية واإلسالمية، مرزوق بن صنيتان بن تنباك وآخرون، دار رواح، 

 ).٧٢ ص ١م، ج٢٠٠٠الرياض، الطبعة األوىل، 

هناك من اعترب القيم مطلقة ونسبية بناء عىل تعريفه للقيم بأهنا صفات من شأهنا جتعل  -٢

اليشء يستحق التقدير إما لذاته أو ألمر خارج عنه، فإن استحقه لذاته كان مطلقا وإن 

القيم يف الظاهرة االجتامعية، طه العلواين، : يراجع. (استحقه ألمر خارج عنه كان إضافيا

 ).٥٠ص 

 ليس بالرضورة أن من يقول بأن القيم غاية تنشد لذاهتا أن يسلم بموضوعيتها عىل أنه

ومطلقيتها، فقد يعتربها بعض الفالسفة غاية يف ذاهتا، مع اعتبار أن لكل ذات فردية 

غاياهتا املطلقة اخلاصة هبا، فتعدد بتعدد األفراد والذوات، كام أنه ليس بالرضورة من 

نظرية القيم يف : يراجع. (اية أن يسلم بذاتيتها ونسبيتهايقيض بكون وسيلة تفيض إىل غ

م، ص ٢٠١٠الفكر املعارص، صالح قنصوة، دار التنوير للطباعة والنرش، بريوت، سنة 

٥٥.( 

ويرى بعض الباحثني أن نسبية القيم يكون بسبب ارتباط القيمة يف وجودها بوهم أو           

كون بعدم ارتباطها يف وجودها بسبب ظرف أو شخص أو وعي أو يشء، ومطلقيتها ت

. من األسباب التي جتعل منها قيام نسبية، فتكون القيم مطلقة باعتبار ونسبية باعتبار آخر

ولعل هذا ناتج عن عدم اعتبار القيم غاية تنشد لذاهتا وعدم اعتبار وجود موضوعي 

ة، الربيع بن ميمون، نظرية القيم يف الفكر املعارص بني النسبية واملطلقي: يراجع. (للقيم

 ). ١١٧، ص ١٩٨٠اجلزائر، 
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 :القيم تصنيف: ثانيا

ال يعترب تصنيف القيم أمرا ذا بال إال عند من اعتمد ثباهتا وعدم نسبيتها، 

 :حيث إهنم يفرقون بني نوعني من القيم

لك قيم عليا مطلقة، تطلب لذاهتا باعتبارها غاية ال وسيلة، وذ: األول

كالسعادة، فهي قيمة مطلقة ال حيدها زمان وال مكان، وال تنشد لغريها، وهي 

 .خري يف ذاهتا ولذاهتا وبذاهتا

قيم نسبية إضافية متغرية توصل إىل غايات أخرى، فاملال ال تكون له : الثاين

 )١. (قيمة إال من حيث كونه وسيلة لكثري من األمور املرغوب فيها يف احلياة

وجود نوعني من القيم فإن وصف األوىل بالقيم يكون عىل سبيل وإن سلمنا ب

 .احلقيقة، والثانية عىل سبيل املجاز

وقد صنفت القيم وفق ثالثـة منظورات، يتعلق األول بمنشأ القـيم، فرديـة، 

: اجتامعية، أو ثقافية، ويتعلق الثاين باحلقول التي تنتمي إليها أشكال القيم، وهـي

 األشياء، والقيم الذاتية، وقيم النجـاح والفعـل والتفكـري، القيم الشخصية، وقَيم

أخالقيـة، :  وقيم احلالة الراهنة، والقيم القصدية، ويتعلق الثالث بوظـائف القـيم

مجالية، أو نفعية،  أو تصنف إىل قيم خارجيـة إضـافية توصـل إىل غايـة، كـالكرم 

عـن أي غايـة، وإن والشجاعة، وقيم كامنة غائية منشودة لذاهتا أصـًال، مـستقلة 

حتققت هبا غايات اجتامعية، كاحلريـة والكرامـة، واحـرتام اآلخـرين، واحلكمـة، 

 )٢(.والوحدة، والعدالة، ويسمى هذا النوع األخري بالقيم واملثل العليا

                                                             

مقدمة يف علم األخالق، حممود محدي زقزوق، دار القلم، الكويت، الطبعة :  يراجع- ١

 ١٤٠م، ص ١٩٨٣الثالثة، 

نقد القيم مقاربات ختطيطية ملنهاج علمي // ، ٧٦، ص ١موسوعة القيم، ج :  يراجع- ٢

م، ص ٢٠٠٦ر العريب، بريوت، الطبعة األوىل، جديد، عبد اهللا الفيفي، مؤسسة االنتشا

املثل األعىل يمثل حجر الزاوية ونقطة البدء يف بناء املحتوى الداخيل للجامعة . ٣٩

البرشية، ومنه املبدأ وإليه املرجع واملصري، واملثل العليا التي تبنتها البرشية عىل ثالثة 

 =        : أقسام



    

 

 

 

 

٣٦١
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وال خيفى أن الباعث أو األسـاس يف تـصنيف القـيم إنـام خيـضع لتـصورات 

ن القيمة تنشأ عن ممارسات األفراد، وأيدولوجيات خمتلفة، فبينام يرى الوضعيون أ

ترى املدرسة االجتامعية أن اجلامعات أساس القيم، ويرى غـريهم أن اللـذة هـي 

املحرك الرئيس لتصنيف القيم، يف حني أن اإلسالم يرى أن الوحي هـو األسـاس 

 .واملصدر الرئيس يف القيم وتصنيفها

 القيمـة يف كـل والسبب يف اختالف وتعدد تصنيفات القيم ناتج عـن تـصور

مذهب ومكانتها فيه، فبعض املذاهب جتعل القيمـة امتـدادا ملوقفهـا مـن املعرفـة 

والوجود، وجتعلها مذاهب أخرى أساسا وبداية لفلسفته ومفتاحا لفهمها كنيتشه 

 )١. (وشيللر

إذا تقرر ذلك فإن البحث يف ثبات القيم ونسبيتها إنام يعني بالقيم األخالقية، 

صحاب الفلسفات والديانات، واختلفوا يف احلكم عليها، وهو التي تنازعها أ

 .مناط البحث والدراسة

                                                                                                                                                  

من الواقع، حيث إن املحتوى الداخيل للجامعة مل يستطع  املثل األعىل الذي يستمد :األول= 

أن يتجاوز الواقع وانتزع منه مثله األعىل، وذلك بسبب األلفة أو بسبب تسلط الفراعنة 

والطواغيت، ومصري هؤالء إما أن يذوب يف مثل أعىل أجنبي، وإما أن يبحث عن مثل 

 .أعىل جديد

مة وتطلعها إىل املستقبل، وفيه ختلق البرشية إهلها  املثل األعىل املستمد من طموح األ:الثاين

بيدها، وفقا لتطلعاهتا وآماهلا، وهو ما جيعل اإلنسان منتزعا ملثله األعىل من تصور ذهني 

حمدود، وحوله إىل مطلق الحمدود، ولكنها رسعان ما تتحول عنه بعد بيان حمدوديتيه 

 .وزوال غرضه

، وهو اهللا عز وجل، حيث تقطع البرشية كل صلة باآلهلة  املثل األعىل احلقيقي املطلق:الثالث

املزعومة، وتتجه إىل احلق سبحانه تستمد منه مرجعيتها وقيمها، وتعود إىل يف أفعاهلا 

املدرسة : يراجع. (وأحكامها، فتستقر رؤيتها وتنضج حضارهتا، وال ينقطع مددها

 ).   وما بعدها١١٧، ص م٢٠١٣القرآنية، حممد باقر الصدر، دار الكتاب اإلسالمي، 

 .٥٤نظرية القيم يف الفكر املعارص، ص :  راجع-١
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 األول الفصل

 القيم بنسبية القول ونتائج مصادر

 

 :مبحثان وفيه

 .هبا القائلني عند القيم نسبية ومنطلقات مصادر :األول املبحث

 .القيم بنسبية القول عىل املرتتبة النتائج :الثاين املبحث



    

 

 

 

 

٣٦٣
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 األول ملبحثا
 هبا القائلني عند القيم نسبية ومنطلقات مصادر

يتجه العلم التجريبي أو الطبيعي بمختلف أنامطه وفلسفاته إىل القول بنسبية 

القيم وتغِريها، وإنكاِر كلِّ ما خيالف ذلك، ويستهدف اإلنسان من حيث كونه 

د به من الواقع منشأ للقيم ومركزها ومرجعها الذي تنتهي إليه، ومن ثم فهي تصع

 .النسبي املحدود إىل إدراك املطلق

هذا، وتتفق تلك الفلسفات واالجتاهات عىل أن اخلربة احلسية مصدر املعرفة 

والقيم؛ إذ كل يشء يبدأ من الطبيعة وينتهي إليها وليس وراءها يشء آخر، سواء 

اجتامعيا أو كان هذا املصدر وعيا داخليا، أو وجدانا نفسيا، أو كان أمرا بيولوجيا 

 )  ١. (فرديا، فتكون اخلربة مصدرا لألحكام العلمية، كام أهنا منشأ القيم ومرجعها

وليس بمستغرب أن ترى تلك الفلسفات يف كل نشاط إنساين حادثا طبيعيا 

جيري جمرى الوقائع اخلاضعة حلتمية القانون الطبيعي، ويكون هلا قيمة متثل الغاية 

كمذهب اللذة واملنفعة العامة، أو املادية التارخيية القصوى هلذا النشاط، وذلك 

عند ماركس، أو ترى أن القيمة بام لدهيا من فاعلية تصدر عن فاعل طبعي، سواء 

، وبقدر ميوله ووجدانه ونزوعه - سيكولوجية–كانت ميوله اجتامعية أو نفسية 

 ) ٢. (إىل ذلك اليشء تكون قيمته

                                                             

 يكمن اخلالف بني أصحاب هذه االجتاهات يف نوع أو مصدر القيم، بحيث تؤثر يف - ١

أو النفسية أو االجتامعية أو االقتصادية ) احليوية(اإلنسان، هل هي القوانني البيولوجية 

بل احلكم عليها بالصدق أو الكذب إال عىل أساس من مع اتفاقهم عىل أن القيمة ال تق

 ). ٦٥نظرية القيم، قنصوة، ص: يراجع. (األدلة التجريبية

، ويلحظ أن اآلراء ٦٠نظرية القيم يف الفكر املعارص، صالح قنصوة، ص :  يراجع- ٢

والتوجهات داخل هذا االجتاه بلغت حدا كبريا من التنوع والتعارض الذي ال يمكن 

ه، إىل حد جيعل صاحبه من أصحاب النظريات املناهضة، وما كان هذا اخللط رأب صدع

والعبث إال نتاجا طبيعيا لنظرهتم إىل اإلنسان بام له من فاعلية تسعى إىل قيمة ما، بغض 

النظر عن تلك الفاعلية أو تلك الغاية، ومع ظهور هذا االختالف فيجمعهم القول بأن 

كربى، تسـري عليها قوانني واحدة، وتدرس بطريقة الكون بأجزائه ذو طبيعة واحدة 

 . واحدة يف إطار الطبيعة فقط، وليس ما وراءها
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 :ومصادر هذه الفلسفات كام ييل

 :التجريبي املذهب: الأو 

 "ينطلق ذلك املذهب من مبدأ أن اإلنسان يولد وهو ال يعرف شيئا،  

فالعقل البرشي يولد خاليا من ..  كام قال جون لوك"فاإلنسان يولد صفحة بيضاء

أي فكر، والذي يمد الذهن هبذا الفكر إنام هو التجربة، والتي تؤيت ثامرها نتيجة 

زاجا يربط بني االنطباعات احلسية واألحاسيس امتزاج احلواس بالعقل، امت

 )١.(الوجدانية التي تعتمد عىل العقل

وإذا كان اإلنسان بال أفكار فطرية، فإن التجربة اليومية تعمل عملها وتقوم 

بنشاطها لتخط ما هو صالح وتنفي الطالح، عندئذ تصبح األفعال الصاحلة خرية، 

تجربة اليومية مصدر القيم األخالقية، واألفعال الطاحلة رشيرة، وهكذا تكون ال

تقوم فلسفته عىل أسس الطبيعة البرشية، واإلنسان عىل حد تعبري هيوم والذي 

مصدر كل تفكري فيها، سواء كان هذا التفكري علميا أو دينيا أو أخالقيا، وال 

يستند فقط إىل اخلربة احلسية فقط التي اعتمد عليها أصحابه من دعاة التجريب، 

ه أضاف إليها بعدا آخر وهو األساس السيكولوجي، فمرّد كل خلق وقيمة بل إن

عند هيوم االنطباعات النفسية احلسية، مع متسكه بالتجربة كمصدر وحيد نربر به 

 .االعتقادات يف القوانني الكلية

                                                             

. ١٤٥تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم، دار املعـارف، الطبعـة اخلامـسة، ص :  يراجع- ١

ويعترب جون لوك أن اللذة جـوهر اخلـري، واألمل جـوهر الـشـر، ومهـا الـدافعان لـسلوك 

ي يقرتب من الكامل أو يبتعد عنه بمقدار مطابقتـه للقـانون األخالقـي، ايل اإلنسان، الذ

قرره اهللا تعاىل، ويقع يف تناقض واضح، إذ كيف للقواعد األخالقية أن تكون مـن وضـع 

اهللا، ويف نفس الوقت ليست مفطورة يف العقل البرشي، بل تدرك بالتجربة مع أهنا قانون 

 .اهللا
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وربام كان هذا االجتاه دافعا إىل اهتامم الفالسفة بعلم النفس واالعتامد عليه يف 

املختلفة إليه، وكان ذلك مصدًرا لفكرة رد القيم إىل الغرائز اجلنسية رد الظواهر 

 ) ١. (عند فرويد أو إىل الوجدان النفيس عند القائلني به

ومع تراكم اخلربات واتفاق األفراد داخل البنية املجتمعية تصبح األفعال 

القيم وهكذا فإن ... الصاحلة مقدسًة لتكون قيًام أخالقية ثم تتوارثها األجيال

األخالقيَة تابعٌة لتطور طويل مّر به اجلنس البرشي، لتكون الطبيعة البرشية هي 

التي توجه السلوك األخالقي، حيث إن الفطرة ـ كام عرب بنتام ـ هي التي 

وضعت اإلنسان حتت سيطرة سيدين مطلقني، مها اللذة واألمل، ونحن مدينون "

 ) ٢. ("منا ومجيع مقاصدنا يف احلياةهلام بكل أفكارنا، وإليهام ترجع مجيع أحكا

وبتشييد أركان هذا املذهب وتقوية دعائمه أضحى مهيمنا ومسيطرا عىل كل 

املذاهب التي أتت بعده، فهي منه بمثابة األبناء واحلفدة، وذلك ما يتضح من سرب 

أغوار األفكار والفلسفات التي اعتمدت التجربة مصدرا للقيم، وعاجلتها بالنظر 

نسان املبدع املوجه لكل يشء حوله، بعيدا عن مصدر أعىل يعود إليه، إىل اإل

 . ويستمد منه قيمه وأخالقه

                                                             

، ١٩٩٧نهج العلمي، حممود فهمي زيدان، دار اجلامعات املصـرية، االستقراء وامل:  يراجع- ١

حتقيق يف الذهن البشـري، ديفيد هيوم، ترمجة حممد حمجوب، دار النهـضة // ، ١١٠ص 

ويلحظ أن هيوم قد اعتمد عىل العاطفة األخالقيـة يف . ٥٩، ص ٢٠٠٨العربية، بريوت، 

 عىل دعامة العقل وحده؛ ألهنا ليست رد القيم إليها، حيث إن األخالق ال يمكن أن تقوم

حكام وتقديرا فقط، بل هي عمل وتنفيذ، والتنفيذ ال بد له من دافع العاطفة، فتقوم عنـده 

عالقة تكاملية بني العقل والعاطفة، أو بني الواقع والقيمة، فمـن خـالل العقـل يتأسـس 

لـسفة، يوسـف كـرم، دروس يف الف: يراجع. (التمييز بني العاطفة األخالقية وجمرد اللذة

 ).٤٣٥م، ص ٢٠١٦إبراهيم مدكور، عامل اآلداب، بريوت، 

كتـاب األخـالق، أمحـد أمـني، دار . // ٢٨٥الفلسفة أنواعهـا ومـشاكلها، ص :  يراجع- ٢

 . ٥٩م، ص ١٩٣١الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 



    

 

 

 

 

٣٦٦

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 :املاركيس املذهب: ثانًيا

 ذهب أصحاب هذا االجتاه إىل أن القيم األخالقية ليست مطلقة، بل هي 

 ).١(نسبية ومتغرية؛ ألهنا تابعة للرشوط االقتصادية التي تتحكم يف كل يشء 

 يف نظر إنجلز ـ تبني وضعية بنية العالقات االقتصادية وعالقاهتا –ق فاألخال

..  اإلنتاجية يف املجتمع، ورصاع الطبقات، حيث إن قيم الصرب والشفقة والتعاون

 .قيم ابتكرها األغنياء لتمكنهم من ثروات الفقراء واستغالهلم

عالقة ولقد أقام ماركس نظريته يف القيم عىل أسس اقتصادية، تتمثل يف 

، فال قيمة ليشء إال إذا بذل فيه جمهود إنساين، وتكون قيمته )٢(القيمة بالعمل 

نقول عن يشء أنه يستحق يومني من "بمقدار العمل الذي يتطلبه إنتاجه، فـ 

العمل، أو ثالث ساعات من العمل، وإذا كان اليشء هو عمل رجل خمتص فإننا 

 يف التدرب عىل العمل الذي أجاده الذي أنفقه ندخل يف اعتبارنا تقدير الزمن

 )٣. ("وختصص فيه

                                                             

الذي وضع صورهتا  تطورت نظرية ربط القيم باإلنتاج االقتصادي عند ماركس، فهو - ١

أن القيمة الطبيعية للسلعة تتوقف : النهائية، حيث طورها عن نظرية العمل التي تعني

عىل مقدار ما بذل فيها من عمل، فالعمل هو مصدر القيم ومقياسها يف آن واحد، بيد أن 

 .العمل عند ماركس أحد عوامل اإلنتاج، وليس العامل الوحيد يف تعيني القيمة

ركس أن العقيدة والفكر ال يؤثران يف احلياة املادية واالقتصادية، بل يتأثران هبا،  لقد ظن ما٢-

أن اإلنسان ينزل عن عرش كرامته إىل مستوى من احليوانية ال يليق هبذا : وهو ما يعني

املخلوق املكرم، وهو يف حد ذاته تصوير مقلوب للحقائق الثابتة املشاهدة يف سلوك 

 .ل عرصاألفراد واجلامعات يف ك

أنه لكي خيتار الناس أن حييوا حياة مادية ال نصيب فيها للقلب وال للروح ال بد : وبيان ذلك

أن يقنعوا أنفسهم بأن سعادهتم تكمن يف هذا النوع من احلياة، مما يربهن عىل أننا مقودون 

انب أبدا بفكرة صحيحة أو فاسدة، تتأثر هبا اجلوانب املختلفة يف حياة اإلنسان، ومنها اجل

الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، : يراجع. (االقتصادي؛ ألن اإلنسان يتأثر هبا

 ).١٥٢م، ص٢٠٠٧حممد عبد اهللا دراز، دار القلم، بريوت، 

 األجور واألسعار واألرباح، كارل ماركس، دار التقدم، موسكو، الطبعة الثانية، بدون - ٣

 .٣٨سنة طبع، ص 



    

 

 

 

 

٣٦٧

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

لقد شيد ماركس نظريته وأقام بنياهنا عىل أساس التأليف والتوفيق بني منهج 

، ومذاهب علامء االجتامع )٢ ("م١٨٧٢ "، ومادية فويرباخ)١(هيجل اجلديل 

 .عقولواالقتصاد الفرنسيني، وجعل منها تصورا للعامل يشبه الدين يف تأثريه عىل ال

فاملاركسية وإن أخذت بطرف من منهج هيجل يف بناء قانون حركة األفكار 

إال أهنا خالفتها حني اعتربت املادة هي احلقيقة املطلقة أو الواقع الوحيد، وما 

الفكر إال نتيجة من نتائج تطورها، وهي املبدأ األسمى الذي ينبثق منه كل يشء، 

 )٣. (تطور الفكرةوليس كام زعم هيجل أن املادة نتيجة ل

لكل سلعة قيمة استعاملية وقيمة تبادلية، وتقوم قيمة "ومن هنا يكون 

االستعامل ليشء ما عىل نفعه ملن يملكه، وال ترجع إىل ندرته، وال إىل املواد التي 

 )٤. ("تكونه

وانطالقا من فكرة القيمة الفائضة التي أسس هلا ماركس يف نظريته 

فكرة االغرتاب التي يغرتب فيها اإلنسان عن نفسه نظريا االقتصادية، وانتهاء إىل 

وعمليا يف ميادين احلياة بواسطة القيم التي يؤمن هبا، أنكر ماركس فكرة الدين 

وما يرتتب عليها إذ إهنا يف نظره هي الفعل الذي يفرغ اإلنسان من نفسه، وحيوله 

                                                             

 نتاج تطور جديل فكري، وأن الفكر حمرك للامدة، واإلنسان موضـوع  يرى هيجل أن العامل- ١

يف إطار تارخيي للوجود اإلنساين، وتقـوم فلـسفته عـىل أن الـدين هـو موضـوع الـوعي 

 . اإلنساين، وأن اهللا هو بداية وغاية الكل

سان  يرى فيور باخ أن العامل ليس نتاج تطور جديل فكري حمض، بل حمركه هو املادة، واإلن- ٢

نتاج املادة، ورصاعه مع الوجود هو الذي يدفعه إىل تطوير فكره، كام يرى أن اإلنسان هو 

 .قاعدة األخالق التي هي أساس أفعاله

 . وما بعدها١٩٠نظرية القيم، ميمون، ص :  يراجع- ٣

 ،٢٠٠٨ دمشق، كنعان، دار صبح، حممد :ترمجة اتايل، جاك :العامل فكر أو ماركس كارل  -٤

 .٢٧٣ص



    

 

 

 

 

٣٦٨

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

هلية نقيضان ال إىل مسخ ليس له دور غري خدمة غريه، لذا فإن اإلنسانية واإل

 )١. (جيتمعان عنده

ومن هنا فإذا كان ماركس يرفض الدين، فإنه يرفض القيم القائمة عليه، 

وحيرص القيم يف تلك التي تفرزها العالقات أو احلالة االقتصادية التي يعشيها 

جمتمع ما، لذا فهي تعرب عن مستوى الرقي الذي بلغه املجتمع املتمسك هبا، 

سان وأحوال جمتمعه هي التي متيل عليه قيمه، وهو ما جيب عىل فيكون واقع اإلن

اإلنسان أن يتجاوزه ويتجاوز معه كل األفكار التي تدعو إليه، ليخلق قيمه 

 .اخلاصة، وحيقق نموه الكيل الذي يتوجه إليه

وبذلك يكون النظاُم االقتصادي مصدرا للقيم، وما الدين واألخالق والفن 

 النظام االقتصادي، وعالمات دالة عليه وتابعة له، وهو ما وغريها إال أثارا هلذا

يعني وجوب التخلص من القيم التي ختدم الطبقات السائدة، والتحيل بالقيم التي 

متجد اإلنسان الكيل، أو الشيوعي، وهو ما يفيد أنه إذا تغريت عالقات اإلنسان 

 ).٢... (وظروفه االقتصادية تغريت معها القيم األخالقية

                                                             

 .١٩٨نظرية القيم ميمون، ص :   يراجع-١

 انتهت املاركسية إىل أنه إذا كانت األفكار تعكس عالقات إنتاجية حمددة يمكن جتاوزها، - ٢

فإن اإلرصار عىل استقالل هذه األفكار وثباهتا الذايت يدعو إىل تثبيت العالقات اإلنتاجية 

األيدلوجية وكشف عن العالقات القائمة، التي ينبغي تغيريها؛ لذا انتقد ماركس هذه 

الواقعية التي تربط بني عامل األفكار واألساس االقتصادي، فعامل األفكار هو العامل املادي 

نفسه انتقل إىل الفكر اإلنساين وترجم إليه، ومن هنا فإن القيم عند املاركسية تنشأ بمولد 

ري بتطور املجتمع حتت املجتمع اإلنساين، وهي ليست موضوعات ثابتة ال تتحول، بل تتغ

أن تكون أخالق النظام االقتصادي أفضل : تأثري تغيريات اإلنتاج، وهو ما يعني

 ١٠٠نظرية القيم، قنصوة، ص: يراجع. (األخالقيات لتتجىل الفضيلة الطبيعية لإلنسان

 ).وما بعدها



    

 

 

 

 

٣٦٩

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 :االجتامعي املذهب: لًثاثا

يرى أنصار املذهب االجتامعي أن القيم األخالقية ليست فطرية وليست 

فردية، بل هي نابعة من الوسط االجتامعي للفرد، فاملجتمُع حقيقٌة تتجاوُز إرادَة 

األفراد، وُيامِرس قيمه وأخالقه قهرا، إىل أن يصبح ضمري الفرد انعكاسا لضمري 

تحسن الفرد األفعال التي يستحسنها املجتمع، ويستقبح اجلامعة، وعندئذ يس

 .األفعال التي يستقبحها املجتمع

وإذا كان اإلنسان مدينا للمجتمع الذي كون إنسانيته العليا ورفع من شأهنا 

لتتجاوز الواقع إىل حالة أوعى وأرفع مما كانت عليه، فإنه ال يستطيع أن يرفض 

ه بكل ما حيتاج إليه؛ ألن هذا الرفض وذلك تلك احلياة وذلك املجتمع الذي أمد

اإللغاء حيمل يف طياته زوال كل يشء يميز اإلنسان عن غريه من احليوانات، ومن 

 .هنا أصبح للمجتمع تسلط عىل حياة األفراد فيقرر قيمها وحيرر أخالقها

ولعل الدافع لدعاة املذهب االجتامعي أنه بعد رفض كل ما من شأنه أن يذكر 

رجعية الدين، أو بوجود البعد الغيبي واملصدر األعىل يف تسيري وتقعيد الناس بم

قيمهم؛ فرسوا كون املجتمع مصدر القيم قياسا عىل تفسري الظواهر احليوية املبنية 

عىل التجربة، فكام أننا ال نستطيع أن نفرس الظواهر باجلزئيات التي ترتكب منها 

لظواهر االجتامعية بالعنارص التي تكون اخللية احلية، فال نستطيع كذلك أن نفرس ا

املجتمع، والتي هي األخالق الفردية، لذا فإنه جيب علينا أن نلتجئ إىل الروح 

اجلامعية لتفسريها، إذ إن اجلامعة تفكر وتعمل بكيفية غري الكيفية التي تعمل هبا 

 األفراد، وبمقدورها أن تؤثر عىل أفرادها وتكيف أفكارهم تبعا ملا تقيض به

 )١. (قوانينها

تلك جذور شجرة القيم التي أسس عليها علامء االجتامع مذهبهم، والتي 

يزعمون أهنا كّونْت موضوعا طيبا مرغوبا فيه، وخريا أسمى نسعى إليه، فتنمو يف 

سلطة أخالقية هي مصدر اإللزام، تأمرنا وتفرض علينا الواجبات، "إطار 

                                                             

 . وما بعدها٢١١نظرية القيم، ميمون، ص :  يراجع- ١



    

 

 

 

 

٣٧٠

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

عني املميزين للظاهرة األخالقية من واملجتمع هو الوحدة التي جتمع بني الطاب

 )١. ("حيث هي إلزام مفروض، وخري مطلوب من ناحية أخرى

 التي القيمة أن يعني ما وهو" القيم، مصدر املجتمع أن قرروا هنا ومن

 املوضوعية من يشء هلا يكون أن جيب والتي فيها، للغربة والقابلية اإللزام تتضمن

 الذي هو فاملجتمع املجتمع، إال مصدر هلا وجدي فال إليها، التطلع يمكننا حتى

 يف اإلله مقام يقوم الذي وهو ،...هبا نتعلق عندما إليه نتطلع الذي وهو يفرضها،

 )٢( ."الوضعية النحل يف العظيم الكائن أو الساموية الديانات

 يف وايتهيد كلامت املجتمع، عىل القيم واعتامد النسبية عن يعرب ما أفضل وإن

 تتعلق اخلُُلقيةِ  املقاييسِ  هذه وتفاصيُل  :يقول حيث األفكار، غامراتم كتابه

 املقاييس معنى أن كام ،...للحياة املرافق باملحيط اخلاصة االجتامعية بالظروف

 البعض دون املجتمعات لبعض صاحلة القيم بعض تكون فقد وغامض، متغري

 كافًيا ضبًطا مضبوطة ةمعين تنظيمية مفاهيم بوجود القول فإن هنا ومن ،...اآلخر

 يستحق قول األرض، عىل العاقلة الكائنات لكل السلوك تفاصيل إليضاح

 )٣( .اإلمهال

لقد استقر إذا يف وعي دور كايم وأتباعه أن املجتمع هو الذي يفرس لنا ظهور 

األخالق، حيث إنه مصدر للدين؛ لذا فهو الذي ينتج األخالق ويفرضها علينا، 

                                                             

 .٧٦ا إبراهيم، ص  األخالق واملجتمع، زكري- ١

 .٢١٤ نظرية القيم، ميمون ص - ٢

 زكي أنيس :ترمجة وايتهيد، واحلضارات، لألفكار رائع فلسفي عرض األفكار مغامرات  - ٣

 ليفي( نظر وجهة هذه تكون وربام ،٤٣٩ص.م١٩٦٠ بغداد، النهضة، مكتبة حسن،

 الفلسفية األخالق تكون أن رافضا وحدها، اخللقية القيم نحو عنايته وجه الذي )بريل

 الظواهر فإن هنا ومن عرضية، بصفة ونظرية جوهرها، يف معيارية هي إذ نظرية؛ أخالقا

 :يراجع( .مثلها لقوانني ختضع أهنا كام بتغريها، تتغري وأهنا اجتامعية، ظواهر اخللقية

 ).٨٣ص قنصوة، القيم، نظرية



    

 

 

 

 

٣٧١

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

عتمد عليه، فال أخالق إال أخالق املجتمع، وال قيم إال قيم وهو األساس الذي ت

 .املجتمع، وهو ما ينبغي أن نريب األفراد عليه

إن كان املجتمع هو الذي يمنح اإلنسان ما يتميز به عن سائر : ولنا أن نقول

احليوانات، فام بال هذه احليوانات التي توجد وتعيش جمتمعة، ومع ذلك تبقى عىل 

ال تفارقها، بل إهنا ال ترقى إىل أي درجة من الدرجات الروحية التي حيوانيتها، و

يمكن أن يبلغها اإلنسان، وإن كان بإمكاهنا فعل ذلك، لو كان األمر متوقفا عىل 

 !جمرد حدوث االجتامع

وال ننكر أن املجتمع قد يميل عىل اإلنسان جمموعة من العادات والتقاليد، 

دفعنا إىل متييز اجليد من الرديء، إال أنه ال ينتج لنا وينقل إلينا تراث السابقني، وي

 .العقل الذي يقوم هبذه املهمة، وال املصدر الذي وجهنا إليها

فامذا نفعل لو ثار الفرد عىل أخالق جمتمعه، ودعا الناس إىل تركها واستبداهلا 

 بام هو خري منها؟ فينزل الناس عىل رأيه ويستبدلون أخالق جمتمعهم القديم بام

أفال يكون الضمري الفردي مرجع األخالق ومصدر ... دعا إليه أحد أفرادها 

 !القيم أوىل من ردها إىل الضمري اجلامعي؟

 بنى نظريته عىل أسس ال يؤمن هو هبا، دوركايمومن ناحية أخرى، فإن 

فهو حقيقة ومهية ال وجود هلا، وال "حيث إن املجتمع واقع ال تثبته التجربة، 

فدوركايم خيطئ يف تفسريه ألصل ... جعلها مصدرا لألخالقيمكننا أن ن

األخالق، ألن الطوطمية التي يرى فيها مصدر الديانات جمهولة عند كثريين من 

القبائل البدائية، بل إن تلك املعلومات التي مجعها الرحالة يبدو عليها الضعف 

ملنطق والدين أنه ليس كل السائحني عىل دراية بعلوم النفس وا: من وجوه، منها

واألخالق ليستبطنوا غور األمور، وأهنا غري مستقاة من آثار مكتوبة، وأهنم 

مما يعني أن األساس الذي بنيت عليه ) ١("متناقضون يف وصفهم لتلك القبائل

 .النظرية مشكوك فيه

                                                             

نظرية القيم، ميمون، // ، ٢١٥الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، ص :  يراجع- ١

 ٢٢١ص 



    

 

 

 

 

٣٧٢

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

وهكذا يتبني أن الباعث عىل القيم ليس ذلك املجتمع، وال أحد أفراده، وإنام 

عن سائر الكائنات بأن حركاته وترصفاته يتوىل قيادهتا معنى إنساين يمتاز اإلنسان 

فاإلنسان يساق من باطنه ال من ظاهره، ... روحاين، اسمه الفكرة والعقيدة

 ). ١(وليست قوانني اجلامعات وقيمها بكافية يف حتديد مصري القيم 

 :النفيس التحليل مذهب: رابعا

القيم هو الوجدان النفيس بام خيتلجه اتفق فالسفة هذا املذهب عىل أن مصدر 

ثمة قيمة إال ما كان يريض رغبة، أو يثري انفعاال، أو "من رغبات ومشاعر، فليس 

 )٢.("يتجسد دافعا

مصدر –الليبيدو-يرى فرويد أحد رواد هذا املذهب أن الغريزة اجلنسية 

، واملميزة القيم، حيث يسعى إىل إثبات أهنا الدافع للقيم التي يتحىل هبا اإلنسان

ملراحل النمو املبكرة، وهي التي تضيف إليه السلطة يف سلوكه اخلاص؛ حيث إهنا 

 )٣. (بمثابة الناقد اخللقي األعىل للذات، كام أهنا مصدر أفعال التقويم لديه

                                                             

 .١٥١الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، ص :  يراجع- ١

وهناك من ينكر استخالص القيمة من احلوادث . ٧٣ نظرية القيم، قنصوة، ص ٢  - 

التجريبية الفردية، ويقف هبا عند الوجدان النفـيس، وال يعدوها إىل ما يسمو به عىل 

الذي يرى أن هناك كامال للنوع يسمو عىل الكامل ) هانس درايش( كـ الكامل الشخصـي،

الشخيص، حيث إن القيمة ذات طابع غائي، تفيض إىل تطور البرشية وترقيتها، وال نغفل 

وقوع التضارب بني رواد هذه املدرسة، فبعضهم يعرتف بوجود قيم كلية مثلام توجد 

، )ماينونج(ع وراء التجربة النفسيةكـ حقائق كلية، وإن كان ينفي إمكان معرفة ما يق

يرى أن هناك ) اشربانجر(وبعضهم جيمع بني شتى املذاهب يف حتديد مصدر القيم، فـ 

. النظرية، اجلاملية، االقتصادية، الدينية، االجتامعية، السياسية: ستة أبعاد للقيم اإلنسانية

خرون، دار النهضة الدراسة العلمية للسلوك االجتامعي، نجيب إسكندر وآ: يراجع(

نظرية القيم، //  وما بعدها، ٤٩٧العربية للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة الثالثة، ص 

 ). وما بعدها٧٢قنصوة، ص 

 ،١٩٥٢ القاهرة،-النهضة دار القويص، العزيز عبد النفسية، الصحة أسس :يراجع -  ٣

 .١٠٦ص



    

 

 

 

 

٣٧٣

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

وعليه فتكون الليبيدو منبعا لكل امليول األخرى، فامليول االجتامعية والدينية 

 .واجلاملية ناجتة عنها

ا يعني أن مصدر القيم إنساين حمض، وهي ناجتة عن املأساة التي كان وهذ

سببها قتل األب البدائي، لذا فهي ليست ذات ماهية دينية من جهة، وال يمكننا 

، وإنام الوجدانيات التي )١(أن نمنحها مصدرا نفعيا أو عقليا من جهة أخرى 

رب واملالحظات جيدها اإلنسان من نفسه هي مصدر القيم، بناء عىل التجا

النفسية لألطفال، فتتكون األخالق من خالل عالقات الشخص بأبويه، ال عن 

 .أصل متعال عنه

ويمكن أن نلحظ وجود ثمة تقارب بني املذهب املاركيس ومدرسة فرويد، 

عىل الرغم من تعارضهام إال أهنام يتفقان عىل اعتبار أن مصدر القيم هو األنا "فإنه 

 أو الليبيدو يف نظر فرويد، والبنية التحتية يف نظر ماركس، "هو"الدنيا، أي ال 

وهذا الينبوع القيمي يلقى رقابة كبت وزجر يتحول بالتصعيد إىل إسقاط يف قيم 

مثىل هي قيم األنا العليا عند فرويد، ويتحول يف رأي ماركس بالثورة والرصاع 

ضاء عىل االنخالع الطبقي إىل قيمة وحيدة عليا هي املطلب الشيوعي األخري للق

 )٢. ("لتحرير العامل واملجتمع واألرض: واالغرتاب، أي

                                                             

نظرية فرويد عدة انتقادات، ، وقد وجهت إىل ١٥٨نظرية القيم، ميمون، ص :  يراجع- ١

حيث إن تفسريه لكل يشء بالغريزة اجلنسية ال يعد أمرا مقبوال يف األوساط العلمية، كام 

أن املريض الذي تصوره فرويد ليس هو الذي كبت ميوله التي تنايف متطلبات املجتمع، 

ثر يف اتزان بل هو اإلنسان الذي مل يكبت هذه امليول بالكلية، أو كبتها كبتا ناقصا، فتؤ

شخصيته، كام أن حتليل فرويد ليس سوى لنفس واحدة من النفوس املوجودة يف احلياة، 

فلم يستقص مثال النفس اللوامة وال النفس املطمئنة، وإنام اهتم باحلديث عن النفس 

األمارة بالسوء، فهو وإن أصاب يف تشخيص نفس واحدة إال أنه أخطأ يف عالجها 

 ...  خرىوتغافل عن النفوس األ

 العمدة يف فلسفة القيم، عادل العوا، طالس للرتمجة والنرش، دمشق، الطبعة األوىل، -  ٢

 .٦٤٤، ٦٣٤م، ص ١٩٨٦



    

 

 

 

 

٣٧٤

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

ويمكن لنا أن نقول أيضا بأن نظرية ماركس قد انتهت عند وليم جيمس رائد 

الربامجاتية يف صورة أرباح التجار وحتقيق مصالح أرباب املال، أو الصالحية 

ال العمل املنتج، فعىل إلجياد السعادة عىل حد تعبريه،  فام من هدف للحياة إ

اإلنسان أن يسخر طاقاته ويشحذ مهته فيام حيقق هذا اهلدف، وأال ينشغل بام وراء 

ذلك من البحث يف طبائع األشياء وحقائق املوجودات إال ما حقق عمال 

، وبناء عليه فمن املستحيل إجياد فلسفة أخالقية ووضع قواعد نظرية هلا ...منتجا

لية، وهو ما يعني أنه لن يكون هناك حق مطلق يف قبل وجود التجارب الفع

األحكام اخللقية، كام أنه ليس هناك حق مطلق يف املسائل الطبيعية، اللهم إال إذا 

انقرض النوع اإلنساين وانتهت أفعاله، ذلك أن كال� منا يساهم يف تكوين مدلول 

 ) ١. (الفلسفة األخالقية

وىل ومصدر القيم، وهذا النجاح ومن هنا اعترب جيمس النجاح القيمة األ

خيترب صدقه بالتجربة يف واقع الناس مع مراعاة اجلانب االجتامعي يف تقدير 

احلقيقة التي حيصل عليها املجتمع، لذا فإن القيم حادث إنساين عميل ال عالقة له 

 )٢. (باملثالية القبلية

هرة الدينية، وما سبق بمثابة مقدمة لظهور املذهب الربمجايت الذي عالج الظا

وحماولة إخضاع الدين للنفعية العملية بناء عىل الوظيفة التي يؤدهيا، والفائدة التي 

 .تعود عىل املؤمن من ورائها

                                                             

حممود حب اهللا، دار إحياء الكتب العربية، : إرادة االعتقاد، وليم جيمس، ترمجة:  يراجع١ -

 .٧٩م، ص ١٩٤٦

وما ٦٤١دة يف فلسفة القيم، ص العم//  وما بعدها ٩٣إرادة االعتقاد، ص :  يراجع-٢

 . بعدها



    

 

 

 

 

٣٧٥

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

  :املطلقة اإلرادة مذهب :خامسا

 اعترب فقد للقيم، مصدرا املطلقة اإلرادة ونيتشه شوبنهور من كل عدّ 

 إرادة إىل منتهاها تبلغ بينام إليه، القيم تؤدي ما منتهى والرمحة الشفقة شوبنهور

 )١.(نيتشه عند والعنف القوة

 يفرق أنه إال القيم مصدر وأهنا املطلقة باإلرادة يقول كان وإن شوبنهور إن

  :اإلرادة من نوعني بني

 يف العلية بمبدأ نقول أننا طاملا فيها، حر غري واإلنسان التجريبية، اإلرادة-أ

 الرضورية النتيجة هو لإلنسان فعل كل إذ هلا؛ ثاللالمت خاضع وأنه املعرفة،

 .الفعل هذا عىل والباعث خللقه،

 القيم شوبنهور يرد التي وهي ذاته، يف اليشء هي التي املعقولة، اإلرادة-ب

 قانون سيطرة عن بمعزل ألنه ذاته؛ يف اليشء عامل يف حر اإلنسان أن باعتبار إليها،

 ورغباته الفرد دوافع إن حيث احلياة، إرادة تنبثق املطلقة اإلرادة هذه ومن العلية،

 ويشاكلها رغباته يناسب ما فيكون األمل، ومراقبة األمل حتمل عىل حتمله التي هي

 )٢.(إليها يسعى وقيمة خريا

 يكمن الذي واملرجع األساس هي أو والرش، اخلري فوق اإلرادة كانت وإذا

 أن يمكن فال رش، العامل أن نهورلشوب سلمنا وإذا يشء، وراءها وليس وراءمها،

 إىل التوجه ممكنة اإلرادة تكون أن األوىل بل أيضا، رش اإلرادة أن عىل معه نتفق

                                                             

 . ٦٠٣العمدة يف فلسفة القيم، ص :  يراجع-١

-شوبنهور، عبد الرمحن بدوي، ضمن سلسلة خالصة الفكر األورويب، دار القلم:  يراجع-٢

و تعد فلسفة شوبنهور فلسفة تشاؤمية، حيـث إنـه يـرى هـذا العـامل .  ٢٨٤بريوت، ص

إذ كان من األفضل أال يوجـد هـذا العـامل، ولكـن األمل أسوأ العوامل، وهو جحيم مطلق، 

والضيق الذي يستشعره اإلنسان ينبغي أن يستغله؛ ليستمتع باحلياة قدر اإلمكان، وحيول 

 .  األمل إىل أمل، والضيق إىل سعة، والقسوة إىل رمحة



    

 

 

 

 

٣٧٦

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 مرجح، بدون طرفيها أحد إىل وجودها يرتجح أن ال السواء، عىل الرش أو اخلري

 )١( .تفاؤل إىل التشاؤم حييل ما وهو والرش، اخلري حتتضن فاحلياة إذن

 اإلنسان فجعلت ،)٢( لتقييمها وإعادة للقيم قلبا تعد فإهنا تشهني نظرية أما

 حيث األشياء؛ عىل ومعانيها القيمة يضفي الذي فهو القيم، مصدر للقوة وإرادته

 إال إرادة إي تعترب وال باإلرادة، إال احلياة تكون وال احلياة، هو عنده الوجود إن

 .ـ العبيد القوأخ السادة أخالق يف فّصل حسبام ـ القوة إرادة

 اإلنسان، إرادة تغاير التي األخالق هذه من يتخلص أن نيتشه أراد هنا ومن

 مصدرا كان سواء اإلرادة، تلك حتقيق أمام عثرة حجر يقف مصدر كل فأنكر

 إليه الفلسفة تستند الذي الصنم وهو ـ العقل أن فزعم دينيا، أو أخالقيا أو فلسفيا

 .وصريورته الوجود حركية مع تناىفي ألنه فيه؛ لإلنسان حاجة ال ـ

 العبيد قيم غلبة يربر املثل عامل إىل أو أعىل مصدر إىل القيم رد أن اعترب كام

 الطبيعة فإن وعليه منه، تتخلص أن ينبغي ما وهو السادة، قيم عىل وانتشارها

 واملصدر املحرك هي القوة وإرادة السيطرة حب غرائز من فيها بام اإلنسانية

 منها، أرفع هو ما خلق عىل القدرة متلك أهنا ذلك غريها؛ دون للقيم الرئييس

                                                             

القـاهرة، الفرد يف فلسفة شوبنهور، فؤاد كامل، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، :  يراجع- ١

، ويظهر أن األخالق عند شوبنهور تقوم عىل أساس ميتافيزيقي، وهـو ٩٣م، ص ١٩٩١

الشفقة، وفضيلة الشفقة تقوم عىل املعرفة احلدسية، وبذلك يتابع كانط يف أن األخالق ال 

تقوم عىل العقل اخلالص، بل عىل العقل العمـيل، فتكـون املعرفـة املبنيـة عـىل تـصورات 

ملاهية احلقيقية لألخالق، ويكون الفعل األخالقي فعـال ال عقليـا، ال عاجزة عن إدراك ا

 ).١٠٤املرجع السابق ص : يراجع. (بمعنى أنه مضاد للعقل وإنام بمعنى أنه غري العقل

 احلجاب وهي القيم، من الوجودية ملواقف أصال نيتشه فلسفة الباحثني بعض اعترب وقد - ٢

 وتطورها، نشأهتا األخالق فلسفة :يراجع( .نيتشه فلسفة عن ورائه من نفتش الذي

  ).٣١٥ص م،١٩٧٩ الرابعة، الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار الطويل، توفيق
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  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 من ما لكل تقليد أو تقييد وال خوف بدون حتلق أن فعليها فوقها، يسمو ما وإبداع

 )١.(الكون هذا يف وحريته اإلنسان حركة يغل أن شأنه

 امصدر وكوهنا احلياة إرادة يف شوبنهور نظرية جتاوز قد نيتشه أن لنا ويتضح

 )٢( .والنمو السيادة إىل تنزع قوة إرادة واعتربها للقيم،

 : الوجودية: سادسا

 يف وسائلها وحيرك قيمه هبا يبدع لإلنسان مطلقة حرية اإلرادة تلك غدت

 حسبام ـ وجوده فائدة لبطلت لوالها إذ لنفسه، ذاتيا وجودا ليخلق حتقيقها؛ سبيل

 ملعنى الوحيد اخلالق هو اإلنسان نبأ تؤمن التي ،)٣( ـ الوجودية الفلسفة ترى

 فهو القيم، من يستطيع ما عامله يف وحيقق ليخلق لذاته مرتوك وهو العامل، يف القيم

 آماله ليحقق منه اخلاص وجوده يستمد أنه إال العام، وجوده خيلق ال كان وإن

 .اجلامعية املسؤولية من لون عن احلديث إىل تتطلع التي الفردية وقيمه

                                                             

 وما بعدها، ١٨٦م، ص ١٩٥٦نيتشه، عبد الرمحن بدوي، دار النهضة القاهرة، :  يراجع- ١

 . ١٥٨نظرية القيم، قنصوة ص// ، ٣١٣، صاألخالق فلسفة //

 عـىل تنازعـا احليـاة اعتـرب الـذي دارون رؤيـة تلك بنظريته جتاوز قد نيتشه يكون وبذلك - ٢

 .البقاء

عبد : الوجود والعدم بحث يف األنطولوجيا الظاهراتية، جان بول سارتر، ترمجة: يراجع-٣

ال . ٥٤١م، ص١٩٦٦الرمحن بدوي، منشورات دار اآلداب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 خاضعة حلتمية القوانني الطبيعية رغم أهنا نسبية وذاتية، تعرتف الوجودية بكون القيم

حيث إن القيم عندهم ال تستند إىل فكرة سابقة أو قوة متعالية، وهناك من يرفض وجود 

قيم يف الفلسفة الوجودية، ألهنا تتناىف معها، وال يمكن قيامها؛ ألن الوجودية قائمة عىل 

 مع التقويم املوضوعي للقيم، وإذا كان القول أساس فكرة الذات املنفردة، وهو ما يتناىف

باألخالق يفقدنا ذواتنا، والقول بالالأخالق خماطرة بوجودنا، فإن الوجودية تفضل أن 

هل يمكن قيام أخالق وجودية، عبد : يراجع. (ختاطر بالوجود عىل أن تفقد الذات

زمان ال// ، ٢٢٩م، ص١٩٩٨الرمحن بدوي، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 

 وما ٣٤م، ص١٩٧٣الوجودي، عبد الرمحن بدوي، دار الثقافة، بريوت، الطبعة الثالثة، 

 ).١٥١نظرية القيم، قنصوة، ص// بعدها، 



    

 

 

 

 

٣٧٨

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 عىل تضفي التي وهي بعينه، نظام أو معينة بقيم تلزمه التي هي فردال فحرية

 قيمها، وتبدع قواعدها، تضع التي وهي معنى، له وجودا منه جيعل ما الوجود

 ال إنه وأسكرتني، بغتة عيل احلرية ذابت لقد " :بقوله ذلك عن سارتر يعرب حيث

 إىل للخضوع أعود لن أناف يأمرين، أحد وال رش، وال خري، وال إله، ال يشء، يوجد

 )١( ."قانوين غري يل يكون أال عيلّ  حمكوم ألنه قانونك؛

 وضع من ورشها خريها القيم فإن املاهية، عىل سابقا اإلنسان وجود كان وإذا

 جهة أية من املراجعة تقبل ال وهي سلفا، قررها التي وبحريته لذاته، اإلنسان

 آمن للتي مناقضة جديدة بقيم فيؤمن نفسه هو يراجع أن يستطيع أنه بيد أخرى،

 )٢( .حياته يف نفعا أكثر جيعلها ما إليها يضيف أو قبل، من هبا

 ال فإهنم إله، وجود عدم فكرة تبنيها من انطالقا الرأي هذا الوجودية وتعتنق

 كام اهللا، وجود فكرة ألغيت أن بعد املؤمنني نصري كانت التي القيم بوجود يقولون

 القيم وجود عدم معناه اهللا وجود عدم إن "يقولون إهنم بل ون،الراديكالي يزعم

 حيال نصري ألننا ؛...قبلية مسبقة بصورة اخلري وجود وعدم كذلك، املعقولة

 )٣( ."اهللا مصدرها لقيم أو اهللا، لوجود فيه دخل ال بحت إنساين وجود

                                                             

 ١٧٧  نظرية القيم، ميمون، ص - ١

جان بول سارتر، ترمجة عبد املنعم احلفني، الدار : الوجودية مذهب إنساين:  يراجع-٢

ويلحظ أن هذا الفكر الوجودي متمرد عىل . ١٤م، ص ١٩٦٤املصـرية، الطبعة األوىل، 

كل يشء حوله، فهو يبث القلق والتشاؤم وخيلق حالة من العبثية والعدمية يف نفوس 

أتباعه، وأن اإلنسان ولد ليموت، وأنه موجود يف الكون بال عناية وال رمحة، وأن آالمه 

قود فلسفتهم إىل نوع من ال معنى هلا، فصار يتنكر لكل يشء ويتمرد عىل كل يشء، لت

العدمية الكاملة، فأنكروا مجيع القيم ورفضوا كل ما اتفق عليه أنه ذو قيمة، وأهنم ليسوا 

الوجودية، جون ماكوري، دار : يراجع. (ملزمني بتقديم أي يشء َبنَّاء حيل حمل ما هدموه

 ).٣٥م، ص ٢٠١٦الرشق للنرش والتوزيع، القاهرة، 

 ٢٥ الوجودية، سارتر، ص - ٣



    

 

 

 

 

٣٧٩

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 ذاختا يف يشرتكان إهنام بل التجريبي، املذهب مع الوجودية تتقاطع وال

 تبذل التي املحاوالت مجيع يف يثقون فال النظرية، العقالنية ضد مشرتك موقف"

 أساس عىل بناء املعرفة تكون وإنام شمولية، مذاهب تشييد أو قبلية، فلسفة إلقامة

  )١( ."عليها احلصول يمكن التي والعاطفية احلسية املعطيات من

 لفلسفاته أساسا حلسيةا التجربة يعتمد التجريبي املذهب كون يف ويفرتقان

 الداخلية، التجربة أو الذاتية للتجربة الوجودية ختضع بينام وقيمه، ومبادئه

 .معتقداهتا عليه وتبني منه تنطلق الذي األساس وتعتربها

 :الربامجاتية: سابعا

تأيت الربامجاتية لتؤكد ما سبق من نظريات تدعي نسبية القيم، لتصل إىل 

ر الوسيلة، واملنفعة مصدر ر بنتائجها، والغاية ترباألمو: غاياهتا املنشودة

 )٢(.القيم

 الفالسفة بعض )٣( للقيم مصدًرا واملنفعة اللذة جعل عىل تواطأ وقد

 حتى املعارصين من سبيلهام هنج ومن وأبيقور بروتاغوراس لدن من القدماء

                                                             

 ٢٧جون ماكوري، ص :   الوجودية-١

مـذهب اللـذة الفـردي أو :  تنتهي املذاهب املنتمية إىل مذهب اللـذة األخالقـي إىل فئتـني- ٢

األناين، ومذهب اللذة العامة أو مـذهب املنفعـة، فاملـذهب األنـاين يمثـل وجهـة النظـر 

ذهب النفعـي يقـيم القديمة التي تقيم اللذة قياسا عىل الفاعل، ويمثله أرسـتيبوس، واملـ

بالقياس عىل قيمته جلميع األشخاص الذين يتـأثرون بـه ويمثلـه قـديام أبيقـور وحـديثا 

 .وسنبني ذلك يف ثنايا البحث. املدرسة الربمجاتية

 وقـد األمل، عـن والنفـور اللذة إىل الكائنات كل عند احلاصل امليل إىل اللذة مذهب يستند  - ٣

 أرستيب ذهب كام اللذة، يف يتمثل اإلنسان خري أن إىل كاليكيس من السفسطائيون ذهب

 بينام احلسية، اللذة هبا واملقصود وخيتارها، وجدت أينام اللذة إىل يسعى أن املرء عىل انه إىل

 يف وطـور أبيقـور جاء ثم عليها، ويقيسها بنتائجها، األعامل أتيوس ثيودورس يقول كان

 خالـصة لـذة نطلـب أي األمل، ويـدفع نفعـةامل جيلب ما احلسية اللذة إىل وأضاف املذهب

 اتبـاع إىل ودعـا الروحيـة، اللـذات شـأن من أعىل كام بالسعادة، عنها يعرب ما وهي دائمة

 ومـا ٨٠ ص زقزوق، محدي حممود األخالق، علم يف مقدمة :يراجع(  .الفضيلة مطالب

 ).بعدها



    

 

 

 

 

٣٨٠

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 مصلحة فيه ما لتحقيق اللذة منتهى النفعية جعل الذي )١( بنتام إىل انتهت

 وإن الفيزياء، نطاق يف كاحلادث األخالق نطاق يف اللذة إن" :يقول حيث الناس،

 ما متوفر اإلمكان وهذا القياس، إمكان يعتمد الطبيعي، كالعلم األخالقي العلم

وهو ما  ،)٢( "...متفاوتة درجات للجزاء وحيدد خمتلفة، أسعارا يقرر املجتمع دام

لتي توجه السلوك األخالقي، والتي تعنى جيعله يقر بأن الطبيعة البرشية هي ا

 .بتحقيق أكرب قسط ممكن من السعادة ألكرب عدد ممكن من الناس

 تبعا فعل أي تقبيح أو حتسني عليه يتوقف الذي املبدأ املنفعة هذه وتعترب

 أو اآلخر الطرف سعادة يف زيادة يمتلكه الذي للميل وحتقيقا الفرد، لرغبة

 .تقتريها

بني القول بنسبية القيم فإهنا تؤسس لنظريتها بناء عىل وعىل الرغم من ت

موقفها من احلقيقة، فإذ هي ترفض رد احلقيقة إىل أصل سابق عليها، سواء كانت 

فكرة قائمة يف الذهن أم هلا وجود خارجي مستقل عنه، تعدها مودعة فيام تسفر 

 . عنه نتائج أفكارنا التي هي ذات طابع عميل

ية تؤمن بأن املنفعة هي مصدر القيم، إال أهنا ال تقترص يف وإذا كانت الربامجات

املنفعة عىل جمرد حتقيق اللذة، بل ال بد أن يكون للفعل منفعة عملية، وال نستطيع 

أن نعرفها إال بإثبات صدق الفكرة مع غريها من األفكار، وذلك عن طريق 

                                                             

 القيم هيدم الذي الرأي، هذا عتقادا إىل قاده االقتصادي بالتفكري بنتام تأثر أن عنا يغيب ال- ١

  .القيم معنى معه يضيع بحت مادي بمقياس ويقيسها األخالقية،
 إال هي ما أحكامنا وأن للمعرفة، مصدرا اإلحساس املذهب هذا أصحاب اعترب : يراجع- ٢

 حمرك هناك ليس وأنه يشء، كل مقياس اإلنسان من ينبع الذي اإلحساس هلذا صياغة

 اإلنسان، يتغياه الذي األقىص اخلري وهي اللذة، هي التي السعادة الإ اإلحساس هلذا

  .عليه احلصول سبيل يف ويعمل

 القيم سبينوزا أرجع لذا حتقيقها، إىل اإلنسان يسعى التي اللذة لتلك مصدرا الرغبة تكون وقد

فع إليها؛ حيث إن ميله واشتهاءه إىل أمر ما هو الذي يعطيه قيمة، ويبعث يف نفسه الدا

 .الذي حيقق تلك القيمة



    

 

 

 

 

٣٨١

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 إثبات صحة الفكرة فإن: معرفة ما يقدمه يف احلياة من قيمة عملية، وبعبارة أخرى

أو بطالهنا ال يتأتى إال من خالل نتائجها النافعة أو الطاحلة يف حياة اإلنسان 

 .الواقعية

وال يأبه الربامجاتيون كثريا بنوعية الوسائل التي تؤدي إىل حتقيق القيم املرجوة 

 أن السعادة هي ما: بقدر اهتاممهم بالنتائج النافعة يف حتقيق اللذة، وهو ما يعني

يطلب ويرغب فقط، وكل ما يف احلياة مسخر كوسيلة للوصول إىل هذه السعادة، 

 .وطاملا أنه يمكننا الوصول إىل ذلك فال شأن لنا بالوسائل

وتطالعنا أفكار رواد هذه املدرسة فريى شيللر أن رضا اإلنسان هو الغاية أو 

داقيتها إال من املنفعة التي تعود عليه من متسكه بالقيم، إذ ال تكتسب القيم مص

حيث أداؤها لوظيفتها املنوطة هبا مع التشديد عىل الطابع اإلنساين اهلادف 

الشخيص للقيمة واعتبارها نسبية بالقياس إىل املوقف اجلزئي اخلاص الذي خيضع 

، فالقيم ليست إضافات اتفاقية عارضة تضاف إىل الواقع، بل هي أمر ...للتقويم

انية، وال تنفصل عن الوجود اإلنساين، وهي جوهري بالنسبة للعملية العرف

أهنا موضوعية : مصنوعة من وقائع قابلة للتشكل وفقا ملطالبنا، وهو ما يعني

بالقدر الذي يتحقق هلا باإلمجاع عليها واملشاركة فيها من ِقبل اجلانب األكرب من 

 ).١(اإلنسانية 

 هي بل ،فردية ليست األخالق أن ـ شيللر لـ خالفا ـ ديوي جون ويرى

 واملجتمع نفوسنا، داخل البيئة حصاد اخللقية واملسئولية احلكم ألن اجتامعية؛

 هي األخالق عليها تعتمد التي احلقائق فإن لذا داخلية؛ حمكمة بمثابة اخلارجي

                                                             

شيللر، عثامن أمني، ضمن سلسلة نوابغ الفكر الغريب، دار املعارف، القاهرة، :  يراجع- ١

أمحد حسن : حمارضات يف الفلسفة، الالند، ترمجة// ، ٧٠م، ص ١٩٩٨الطبعة األوىل، 

 وما ١٣٢نظرية القيم، قنصوة، ص // ، ١٨م، ص ١٩٢٩الزيات، اجلامعة املرصية، 

 . هابعد



    

 

 

 

 

٣٨٢

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 ثمرات من وتفيض اإلنسانية، أفراد بني تربط التي الفعالة الصالت من تنبع التي

    ).١( نسجوها التي فاعليتهم

 والوجودية، الربمجاتية  بني الوثيقة الروابط لتلك يتنكر أن أحد يستطيع وال

 أمهية عىل يؤكدان معا ومها املجردة، العقلية النزعة عىل احتجاج" معا فهام

 اختاذ إىل معه نضطر كموقف اإليامن بمخاطرة يعرتفان معا ومها والفعل، االعتقاد

 األسس إىل الوصول من نتمكن أن قبل العيني، الوجود مقتضيات عىل بناء قرار،

 أو إلنسانيتنا اإليامن حتقيق من يتخذان معا ومها اختذناه، الذي للقرار النظرية

 وجود من الرغم عىل وذلك )٢( "تزييفه أو اإليامن لتأكيد أساسا منها حطه

 وليس نفعيا، معيارا الربمجاتية عند الفكرة معيار ككون بينهام، جوهرية اختالفات

 .الوجودية تتجه كام عاطفيا  يارامع

 وحتقيق اللذة عىل احلصول نحو بامليل يتعلق فيام اإلنساين السلوك ننكر ال إننا

 مصدرا السلوك ذلك يكون أن ننكر ولكننا الرضر، ودفع األمل وجتنب املنفعة،

 صاحب يكون أن يف صعوبة منا أي وجد ملا ذلك يكفي كان لو أنه ذلك للقيم،

 الكثري أنفسنا يف يثري أن يلبث ال اخللقي الشعور أو الضمري" ولكن وأخالق، قيم

 يتحقق وحينام ضامئرنا، وهداية سلوكنا توجيه يف اللذة قيمة حول الشكوك من

 وأن لصاحبه، النفيس التوازن حتقيق عن عاجز اللذات حساب أن من اإلنسان

 التمزق أو الروحي التشتت من أليمة حالة إىل إال تفيض ان يمكن ال اللذة حياة

                                                             

لبيب النجيحي، مؤسسة : الطبيعة البرشية والسلوك اإلنساين، جون ديوي، ترمجة:  يراجع- ١

فلسفة القيم قنصوة، // ، ٣٢٨م، ص١٩٦٣اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .١٤٣ص

وال خيفى أن الوجودية فلسفة عدمية دمرت حياة . ٣٣جون ماكوري، ص :  الوجودية- ٢

 تعمريه، فقد أرادت أن جتعل اإلنسان ذا معنى، ولكنها سلبت اإلنسان من حيث أرادت

هذا املعنى عن العامل الذي هو جزء منه، فهي فلسفة هدامة، ضلت طريقها وتنكبت 

 .تطلعها إىل السعادة منذ بدايتها



    

 

 

 

 

٣٨٣

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 نفسها تفسري عن اللذة لعجز واضح إدراك لديه يتولد أن من بد ال فنهاك النفيس،

 )١( ."كله اإلنساين السلوك توجيه عن اللذة مبدأ بقصور تام واقتناع بنفسها،

 الفرد استبداد من يعزز آراء من سبق ما عىل القيم تأسيس فإن :وباجلملة

 خالق قبل من يأيت يعد مل الذي اخللقي اإللزام درمصا عن واستغنائه بذاتيته،

 حسب اجلازم الفردي اإللزام هلذا تابعة القيم أصبحت رشائعه، وواضع الكون

 ذاته إال يرى وال ذاته، ويربر ذاته ينتج معزوال إلزاما ليكون الكانطية، النظرية

 مع تتباين أو تتشابه بأمور وتؤمن مبادئ، تعتنق مجاعة يف فردا كونه عن بعيدا

 .أخرى مجاعات معتقدات

 أخالقية ملزمات إىل يؤدي أن شأنه من القيم مصادر بتعدد القول وإن

 مل عبثية حالة يف والطلب، للعرض ختضع سلعة القيم فيه تصبح متناقضة،

 بني أو الضيق، أو العيش يف البسط بحالة القيم فرتتبط قبل، من البرشية تشهدها

 إليه فيهلع القيم سوق يف البورصة مؤرش يراقب مشهد يف وكأننا والفقر، الغنى

 ما وهو ينخفض، حني ظهريا وراءهم وينبذونه يرتفع، حني باحلداثة املنادون

 من عند سواء القيم، عليها تؤسس التي املرجعيات كل وتدمري اختالل إىل يؤدي

 )٢( .ومصدرها القيم منشأ اللذة أو اإلرادة أو املجتمع بكون يقول

                                                             

مقدمـة يف // ، ١٢٠م، ص ١٩٦٩ املشكلة اخللقية، زكريا إبراهيم، مكتبة مرص، القاهرة، - ١

 .٨٢ص علم األخالق، 

 هناك من يقول بنسبية احلقائق، ولكنه ينكر وجود القيم واألخالق، فاملذهب الوضعي مل - ٢

يذهب بعيدا عن كل ما سبق، فقد اعترب القيم نسبية متغرية لتغري ظروف املجتمع، 

فالوضعية املنطقية ال تؤمن إال باملحسوس، لذا استبعدت قيم اخلري واجلامل؛ ألهنا ليست 

ل، فليس ثمة قضايا أخالقية أصال، إذ إن العبارات األخالقية ال تعرب إال عن كائنة بالفع

بعض الرغبات أو األوامر، أو جمرد تعبريات عن العواطف واالنفعاالت، فليس هلا أي 

معنى نظري أو عرفاين، وليست قابلة للتحقق جتريبيا، كام أهنا مفاهيم غامضة ال تقبل 

                       =. ارص تقبل املالحظة املبارشةالتحليل، وال يمكن ردها إىل عن



    

 

 

 

 

٣٨٤

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 :القيم بنسبية القول ابأسب *

ومع تدفق مصادر القول بنسبية القيم، إال أن منابع هذا التدفق يكمن وراءها 

 : ما ييل

 حماولة تأليه اإلنسان واالبتعاد به عن وجود قوة عليا تدبر أمره وتيرس :أوال

شؤونه، يتبعها االنطالق من مرجعية مادية بحتة، مبدؤها اإلنسان، وغايتها 

سيلتها اإلنسان، وال حاجة إىل رب اإلنسان، فال تطلب من اخلالق اإلنسان، وو

هداية وال عونا، مع إخضاع كل حقيقة ملفهومها اخلاص ومقدارها املادي، مع 

استبعاد كل إثارة للحب واإليامن، ومن ثم فال يكون هناك أي قانون أخالقي 

 أو سلطة دينية مطلق ينطوي عىل التزام مطلق، طاملا أنه مل يعد هناك مصدر أعىل

 .هلذه األوامر املطلقة

جعل : بني الوسائل والغايات، يعني:  الفصل بني العلم واحلكمة، أي:ثانيا

هذه احلياة الدنيا غاية يف ذاهتا، فليس وراءها حياة أخرى، فال عامل إال املحسوس 

الذي نراه، وقد أدى تضييق هذا الوجود اإلنساين وقرصه عىل اجلانب املادي منه 

أن سلبوا العامل الغيبي صفاته وخلعوها عىل العامل املادي املحسوس، وادعوا 

                                                                                                                                                  

ويكفي يف الرد عليها أنه لو صح ذلك ملا كان هناك موضوع للفصل يف القضايا األخالقية = 

التي خيتلف حوهلا الناس، ألننا لن نكون إال بصدد أمزجة خمتلفة ال جمال للتفضيل فيها، 

 عىل معنى نعود يف فهمه إىل بعض القرائن كام أن األحكام القيمية التي نصدرها تشتمل

 ).٧٠-٦٧املشكلة اخللقية، ص : يراجع. (املوضوعية

يف ضوء ما سبق نصل إىل بيان أن املنظومة النسبية يف القيم تبدأ من إعالن أن مركز الكون 

كامن فيه، وليس جماوزا له، وأن اإلنسان مرجعية ذاته، وقد ترتب عىل ذلك إما موت 

 .نه موجود، وال عالقة له باملنظومة القيميةاإلله، أو أ

ومن ناحية أخرى، تقوم تلك الفلسفة عىل أصولية مادية رصفة، وجياورها االنفصال عن 

القيم : يراجع. (األلوهية، وإن شئت فقل االنفصال عن أية فكرة تدعم وجود إله للكون

م، ٢٠١١لطبعة األوىل، احلضارية يف اإلسالم، حممد عبد الفتاح اخلطيب، دار البصائر، ا

 ). وما بعدها٥٦ص 



    

 

 

 

 

٣٨٥

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

استحقاق الوجود املرئي هلا، إمعانا يف إثبات كامالت هذا الوجود، فخلعوا عليه 

اجلاللة حتت مصطلح السيادة، تسرتا عىل أصلها الغيبي، لتؤدي يف هناية األمر إىل 

ضال عن تعبيده لغريه، متناسني بل تسلط اإلنسان وتأليهه، متعبدا نفسه ف

 )١. (متجاهلني حقيقة أن اإلنسان حماط بالغيب إحاطة الشهادة به، أو أشد

 دعوى احلداثة أنه ال يمكن تقدم العامل وال تستطيع حضارة أن تؤيت :ثالثا

ثامرها يف ظل وجود قيم بادئة أتت من املايض السحيق، حيث إن القيم التارخيية ـ 

قيم األخالقية والدينية ـ جيب أن متحى وتزال بالكلية، ألهنا قيم ومن بينها ال

متخلفة، وقيم عرصية كام حتدث أملوند، وبدون حمو تلك القيم فلن يتأتى للقيم 

 .احلداثية وجود

 تطويع نظرية دارون يف تطور األنواع يف جمال األخالق، إذ يرون أن :رابعا

املعايري األخالقية قد تطورت مع تطور لنظرية التطور نتائج نسبية، وإحياء بأن 

املجتمع والنظم البرشية، فيكون التغري أساسيا لألخالق مثلام أنه أسايس 

وبذلك يكون ) ٢. (للبيولوجيا، والتغري يؤدي منطقيا إىل إنكار أي معيار مطلق

املجتمع منشئ القيم ومنتجها، وليس هلا قداسة، حتى تقبل التغري ويستحسنه 

 . املستقبل

 تنطلق بعض الفلسفات يف فهم العلم من مبدأ التحكم يف الطبيعة ال :خامسا

معرفتها والتفاعل معها، فمع ظهور علم األنثروبولوجيا واستخدامه يف نطاق 

الفلسفات النظرية واالعتقادات الدينية والقيم األخالقية، أدى ذلك إىل القول 

 )٣. (لبرشيةبتغري املعايري األخالقية مثلام تغريت العادات ا

                                                             

روح الدين من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية، طه عبد الـرمحن، املركـز الثقـايف :  يراجع- ١

 .٧١القيم احلضارية ص // ، ٢٥، ٢٤م، ص ٢٠١٢الدار البيضاء، -العريب

 .٢٧١الفلسفة أنواعها ومشاكلها، هنرتميد، ص :  يراجع- ٢

 .٢٧٠رجع السابق، ص امل: يراجع - ٣



    

 

 

 

 

٣٨٦

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 الثاين املبحث
 القيم بنسبية القول عىل املرتتبة النتائج

 

لقد تقرر يف العقول أن اخلطأ يف النهايات دليل اخلطأ يف البدايات، لذا فإن 

فصَل النشاطات اإلنسانيِة عن األخالقيِة أدى إىل ضمور املرجعيِة اإلنسانية 

ة تقيض عىل الكائن الذي كرمه اهللا واختفائها، بل أدى إىل سيادة فلسفة عبثية عدمي

تعاىل، فمصريه إما أن يتحول إىل مسخ حيواين ال خيتلف عن سائر احليوانات 

سوى يف الشكل واهليئة، وإما أن خيتفي من الوجود نتيجة فعل أخالق الصريورة 

واحلركية والنسبية التي تتبناها الفلسفات املعارصة،  وهو ما عرب عنه ميشيل فوكو 

 يسع املرء إال أن يقابل بضحك فلسفي كل من ال يزال يريد أن يتكلم عن بأنه ال

اإلنسان، وعن ملكوته، وسيضمحل اإلنسان مثل نقش عىل رمال الشاطئ متحوه 

أمواج البحر، لقد بدأ العامل بدون اإلنسان وسينتهي بدونه، وما يتأكد يف أيامنا 

 ). ١(يُة اإلنسانهذه ليس غياُب اإلله أو موُته بقدر ما تتأكد هنا

فمنذ أن جعل كانط من القانون األخالقي قانونا ال يتلقاه املرء من خارجه 

وال يكون تابعا فيه لغريه، وإنام يتوىل وضعه لنفسه، مستقال بإرادته، أدى إىل أنه 

عىل قدر تقدم املجتمعات من الناحية املادية يكون اضمحالل اجلانب الروحي 

ملجتمعات البدائية أقرب إىل التدين احلق من املجتمعات والتديني لدهيا، بل إن ا

املتحرضة، وذلك ألن تبعيتها يف أخالقها وأحكامها لقوة عظمى فوقها أو 

خارجها إهلا َعلِيا كان أو مبدأ روحيا، أكرب وأظهر من تبعية هذه املجتمعات 

 ).٢(األخرى يف قوانينها وقواعدها هلذا اإلله أو املبدأ 

                                                             

مركز اإلنـامء سامل يفوت ومطاع صفدي، : ترمجةالكلامت واألشياء، مشيل فوكو، :  يراجع- ١

 . ٣١٢م، ص ١٩٩١القومي، بريوت،

- روح الدين من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية، طه عبد الرمحن، املركـز الثقـايف العـريب- ٢

 .١٨٥-١٨٤م، ص٢٠١٢الدار البيضاء، 



    

 

 

 

 

٣٨٧

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 :ل بنسبية القيم وإرجاع مصدرها إىل اإلنسان ترتب عليه ما ييللذا فإن القو

 أدى القول بنسبية القيم إىل حالة من الفوىض األخالقية بني :أوال

 "املجتمعات، فطاملا أنه ال يوجد معيار للحكم عىل قانون أخالقي معني بأنه 

 أسس أفضل أو أسوأ من  االخر، أو أعىل منه أو أدنى، فلن تكون هناك عندئذ

فإذا كان ... سليمة لتقويم السلوك، فيام عدا اتفاقه مع العرف الفردي أو اجلامعي

سلوك الرجل الرشقي صوابا مادام يتفق مع املعايري الرشقية، وسلوك الرجل 

الغريب صوابا ما دام يريض أمزجة الغربيني، فيمكن القول أن االلتجاء إىل 

با، وأن املحاوالت التي بذلت التعذيب يف عدالة العصور الوسطى كان صوا

 )١.("إلبطال عادة اهلنود يف دفن األرامل بعد موت أزواجهن حماوالت خاطئة

بل إن احلروب العاملية واإلبادات اجلامعية التي حدثت يف القرن املايض كانت 

بل إن إلغاء االستعباد وإهناء احلروب مل يكن . صوابا وخريا بالنسبة ملن قام هبا

و ما يفرس لنا وقوع تلك احلروب الطاحنة يف زماننا، واندثار خريا قط، وه

األخالق حتت عباءة احلريات املزعومة طاملا أهنا كلها خترج من رحم النسبية، 

 .والفلسفات الداعية هلا

ومن ناحية أخرى فإن األلفاظ تفقد قيمتها ودالالهتا يف ظل القول بالنسبية، 

ثل الصواب، أو اخلطأ، الصالح أو الطالح، فام الذي يمكن أن نفهمه من ألفاظ م

اخلري أو الرش يف مذهب يلتزم النسبية التامة؟ أال تنتقل الفوضوية من األخالق إىل 

الفوضوية يف األلفاظ ودالالهتا، وهو ما يعني غياب أي وسائل تعني عىل تقدم 

احلضارة وحتقيق العمران، فضال عن غياب آليات التواصل والتفاهم بني بني 

 .البرش، إال إذا سادت قيم االستعباد، وأخالق االستبداد

                                                             

 .٢٧٢فلسفة أنواعها ومشاكلها، ص  ال- ١



    

 

 

 

 

٣٨٨

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

إن هذه املذاهب املادية مذاهب غري إنسانية، وإن كانت تدعي تقويتها مركز 

اإلنسان، ذلك أهنا تنظر إىل القيم وغريها من األمور التي يسعى إليها اإلنسان 

ى أن املربر الوحيد استمدادا واجتاها هبا إىل خالقه عىل أهنا حمض خياالت، ألهنا تر

 )١. (ألي يشء يتمثل يف وجوده سواء سميناه خريا أو رشا

ومن هنا نفهم أن ضمور املرجعية مفض إىل سيادة العدمية التي ال تؤمن 

بالكليات أو باملقدسات، فلم ير يف الكون إال الرصاُع الدائم والتغُري املستمر، 

لينتج لنا أخالق ... تدعهفأصبح اإلنسان غريبا يف العامل الفكري الذي اب

 .الصريورة التي تقوم عىل الفكر الواحد واألمر الواقع

أمل تنتج لنا الوجودية ذلك اإلنسان القلق املتشائم العبثي، الذي آمن بإنكار 

كل يشء من أجل ال يشء، ظنا منهم أن اإلمكانات اجلديدة ال يمكن أن تظهر، 

بعد اإلنكار الشامل للمعتقدات وإعادة تقويم القيم ال يمكن أن حتدث إال 

واملعايري املتعارف عليها، فأنكروا وهدموا ومل يوجدوا البديل، فعاش اإلنسان 

مهزوما مستشعرا اإلحساس بأنه ال جدوى من وجوده، وأنه من العبث وإىل 

 .العبث يعود

 صور من اإلنسان حيوانا يلهو بأعضائه التناسلية، "ثم إن فكر فرويد الذي

منذ طفولته وهو يرضع ثدي أمه إىل شبابه ... فلك غريزته اجلنسيةويدور يف 

ورجولته وشيخوخته وهو حيلم ويؤلف ويبدع الفنون والفلسفات وكل هذا يف 

حتى الدين هو اعتذار ... نظره جمرد إفرازات جنسية أخرى من نوع آخر متسام

كان يشتهي لألب مما خيفيه العقل الباطن من أحقاد عقدة أوديب، فاالبن الذي 

أمه ويريد أن يقتل أباه حياول أن خيفي هذا العار واختلق لنفسه أبا سامويا بديال 

يسجد له يف خشوع، وقد نيس فرويد أن الدين كان موجودا قبل أن يوجد 

                                                             

متهيد للفلسفة، حممود محدي زقـزوق، دار املعـارف، القـاهرة، الطبعـة اخلامـسة، :  يراجع- ١

 .٢٠٢م، ص ١٩٨٤



    

 

 

 

 

٣٨٩

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 العقدة األوديبية عىل التحريم بني األم وابنها ومن قبل أن تظهر تلك

 ) ١(."اإلطالق

هذه املذاهب جمموعة من الدوافع املادية  أضحى اإلنسان يف نظر :ثانيا

 .واالقتصادية واجلنسية ال خيتلف يف سلوكه عن سلوك أي حيوان أعجم

فام أفكار ماركس الذي حرك التاريخ كله حول غريزته االقتصادية، وأن 

اإلنسان ليس سوى جمموعة من احلوافز املادية، التي خترج لنا من تطور عالقات 

والدين، فليس وراء املادة إال املادة، وليس وراء املوت إال اإلنتاج الفكر والفن 

 ) ٢. (املوت، وما اهللا وجنته إال أفيون الفقراء

فظهرت إنسانيات مسطحة ال تعرف عن اإلنسانية إال ذلك البعد املادي، 

وغاب عنها ذلك البعد الداخيل والبعد الروحي الذي جيعل اإلنسان إنسانا، حتى 

 ظل تلك الفلسفات إىل جمرد سلعة تستثمر من أجل احلصول استحال اإلنسان يف

عىل أكرب قدر ممكن من الربح، ولن يستطيع اإلنسان أن يبلغ طمأنينته بعيدا عن 

 .هذا النظام الذي ينخرط فيه اجلميع

وأمام هذا الطغيان املادي ثارت عقول وحتركت أفكار املتمردين عىل ذلك 

 اجلميع، وليس أمامها ثمة بديل سوى ذلك، الوضع، فنادت بالرفض والثورة عىل

وما عليها إال بناء جمتمع بال حمظورات، جمتمع يباح فيه كل يشء بال رشط أو قيد 

.... أو مانع من دين أو خلق أو تقليد، كام عرفنا عن فلسفة هربرت ماركيوز، 

وهكذا تدور اإلنسانية يف فلك الثورة والرفض لكل يشء لتعتق نفسها من براثن 

                                                             

عقدة . ٤٩م، ص ١٩٧٥ املاركسية واإلسالم، مصطفى حممود، دار املعارف، القاهرة، - ١

يتعلق بأمه ويرتبط هبا إىل عقدة نفسية تصيب الطفل الذكر الذي ) عند فرويد( أوديب 

درجة جتعله يكره والده ألنه يشاركه فيها، وتشري إىل جمموعة من املشاعر املكبوتة عند 

الطفل، كام يزعم فرويد، وقد استوحى هذا االسم من األسطورة اإلغريقية التي يطلق 

 .عليها أوديب

 .٥٢املاركسية واإلسالم، ص :  يراجع-  ٢
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املادية االقتصادية والتارخيية، لتقع يف براثن وسخرة الغرائز اجلنسية وإشباع 

 .الرغبات البهيمية

 غريبا يف العامل الذي ابتدعه، إنه مل يستطع أن ينظم "لقد أضحى اإلنسان 

ومن ثم فإن التقدم اهلائل ... دنياه بنفسه، ألنه ال يملك معرفة عملية بطبيعته

د عىل علوم احلياة، هو إحدى الكوارث التي عانت منها الذي أحرزته علوم اجلام

فالبيئة التي ولدهتا عقولنا واخرتاعاتنا غري صاحلة بالنسبة لقوامنا، ... اإلنسانية

 )١. ("وال بالنسبة هليئتنا، إننا قوم تعساء ألننا ننحط أخالقيا وعقليا

مس عنا ومن جهة أخرى فيام يتعلق بمذهب اللذة واملنفعة، فام حديث األ

ببعيد، أمل يؤد التطرف الشهواين يف مذهب اللذة إىل نقيضه قديام، حيث رأى 

أنه من غري املمكن احلصول عىل اللذة، -هيجسياس-بعض رجال ذلك املذهب 

ألنه ال يمكن حتصيلها، لذا فمن اخلري أن نتخلص من احلياة باالنتحار، استشفاء 

 )٢. (مل بعدهمن متاعب احلياة وآالمها باملوت الذي ال أ

نكاد نسمع صدى هذا الرأي يف زماننا، فقد انترش االنتحار ختلصا من آالم 

احلياة، وقضاء عىل البؤس الذي يعيشه اإلنسان، كام انترش الشذوذ اخللقي 

والطبعي للنفوس، فاستساغ الناس كل منكر مرذول، وذلك حتت عباءة نسبية 

 !!يد ودفعها إىل ما يرشعها باللذة القيم ورضورة السعي نحو إشباع الذات بام تر

إن مقولة النسبية ومرجعية اإلنسان ألخالق ذاته أدى إىل فرض اإلرادة 

الذاتية وتسلط األهواء الشخصية عىل املجتمع، وفرض عليه التسليم بقيم 

 إذ ال توجد معايري متجاوزة لإلنسان يمكن االحتكام إليها، "التناقض والشذوذ، 

من منظورها، وما من يشء يتصف بالثبات املطلق، سواء تعلق او حماكمة الواقع 

األمر بالقيم واملبادئ أو بطبائع املوجودات، فهي يف وجهها املادي متطورة عىل 

                                                             

 .٤١م، ص ١٩٧٤، ألكيس كاريل، مؤسسة املعارف، بريوت،  اإلنسان ذلك املجهول-١

 .٥٢، ص األخالق فلسفة //، ١٠٢تاريخ األخالق، ص :  يراجع- ٢
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الدوام، كام يرى دارون واتباعه، وهي يف وجهها اإلنساين ماهية يصنعها اإلنسان 

 )١. ("نفسه كام انتهى إليه الوجوديون

 اجلامعات واألمم التي بلغت احلضارة الصناعية "ك فإن وإذا كان األمر كذل

فيها أعظم نمو وتقدم، هي عىل وجه الدقة اجلامعات واألمم اآلخذة يف الضعف، 

والتي ستكون عودهتا إىل الرببرية واهلمجية أرسع من عودة غريها إليها، ولكنها 

يدها العلم ال تدرك ذلك، إذ ليس هناك ما حيميها من الظروف العدائية التي ش

 )٢. ("حوهلا

 أفرزت تلك النظريات والفلسفات قناعات لدى أصحاهبا برضورة :ثالثا

االنقطاع عن هداية السامء، فإن منظومة القيم التي ال تكون مشدودًة إىل معان 

ها عىل الدوام ال يمكن أن تقوم إال عىل  روحيٍة موصولٍة بمصدر ُعلوي يمدُّ

منوطٌة هبذه احلياة وحدها، وهو ما أدى إىل فلسفة اهلوى، إذ إن سعادَة اإلنسان 

قيمية برمجاتية مبدؤها القوة، ومنتهاها السيادُة لألقوياء، وليس للضعفاء إال 

 .فلسفُة اإلذعان من أجل البقاء

وإذا تكرست نصال القيم عىل نصال القول بنسبيتها فإن العامل سيخوض 

 بسط هيمنته وإبراز منزلته ال يشء معارك دموية ال طائل وراءها، بل إنه يسعى إىل

 ال يقيم حواجز يف "غري ذلك، بل إن الفكر احلديث أصبح، كام يقول فوكوياما 

وجه قيام حرب عدمية يف املستقبل، ضد الديمقراطية من قبل أولئك الذين شبوا 

وليست .. يف ظلها، فالنسبية يف القيم ال بد وأن تنتهي بتحديد قيم متساحمة أيضا

ية سالحا يمكن أن يصوب جتاه هذا العدو أو ذاك وفق اختيارنا، وإنام هي النسب

سالح يطلق النار دون متييز، فال يصيب أسس املطلقات واملعتقدات واملسلامت يف 

التقاليد الغربية فحسب، وإنام يصيب تأكيد هذه التقاليد ملبدأ التنوع والتسامح 

 )٣. ("ح بصورة مطلقةوحرية الفكر، ذلك أنه مل يكن ثمة ما هو صحي

                                                             

 .٥٩ القيم احلضارية يف اإلسالم، ص - ١

 .٤١  اإلنسان ذلك املجهول، ص -٢

رام حسني أمحد أمني، مركـز األهـ:  هناية التاريخ وخاتم البشـر، فرنسيس فوكوياما، ترمجة- ٣

 .٢٨٨م، ص ١٩٩٣للرتمجة والنرش، القاهرة، 
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إن الذي أوقع هؤالء يف تلك املآزق ما هو إال ذلك اخللط بني القيم والتقييم، 

فالقيم تعنى باملعايري، بينام يعنى التقييم باحلكم الذي نصدره عىل الناس واألشياء، 

وهذا احلكم خيتلف من شخص إىل آخر، وهو ما جيعله أمرا نسبيا، ومتغريا، أما 

فهي ثابتة وغري متغرية، بوصفها معايري حيتكم إليها ويقاس عليها، القيم ذاهتا 

فيكون اخللط بني نظرتنا العقلية للقيم وانفعاالتنا هبا وبني القيم ذاهتا هو الذي 

 )١. (أدى إىل القول بنسبية القيم

وذلك أن هذه القيم احلداثية أو ...  البعد عن قيم الوحي املعصومة:رابعا

تعبري تقوم عىل خماصمة الدين، ونزع األلوهية عن العامل، وإنزال الكونية إن صح ال

تلك القيم التي اخرتعوها منزلة املُثل العليا، فأصبح اإلنساُن والطبيعُة مادتني 

قابلتني للتوظيف، ومن َثمَّ تكون السيادة للطبيعة التي ُتعترب املرجعية لسلوك 

 .ويناضل من أجلهااإلنسان، ومثَله األعىل الذي يضم كلَّ قيِمه 

 جمرد عبد للمنفعة، فهو "لقد أصبح اإلنسان يف ظل املذهب الربامجايت وغريه 

جيري وراء اللذات ويسعى وراء املنافع، دون أن يفكر يف الغاية التي يلتمسها من 

وال غرو فقد أصبح إنسان العرص احلديث مفتقرا ! وراء تلك املنافع أو اللذات

يم، تلك القيم التي تكمن من وراء األشياء، وتضفي متاما إىل اإلحساس بالق

 ) ٢. ("عليها كل ما هلا من معنى أو داللة

 أصبح اإلنسان أداة استهالكية ال كائنا منتجا، وكينونة حركية ال :خامسا

نفسا روحية، اخترصت القيم كلُّها يف قيمِة اللذِة التي يمكن أن حيصلَّها اإلنسان 

 إن اعتبار اإلنسان جمرد "يقول كونت دي نوي.... اللذة وكفى... من أي يشء

وحدة فيزيائية كيميائية وجزءا من مادة حية َقلَّ أن تتميز عن احليوانات كل هذا 

                                                             

قضايا فكرية واجتامعية يف ضـوء اإلسـالم، حممـود حممـدي زقـزوق، دار املنـار، :  يراجع- ١

 . ١٥٤م، ص ١٩٨٨القاهرة، 

ويلحظ أن الفلسفات الربمجاتية مل جتعل . ١٥١ املشكلة اخللقية، زكريا إبراهيم، ص - ٢

مفكرا أو مؤسسة، بل حرصهتا يف التجربة الفردية، وهي مرجعيتها يف حتديد معنى القيم 

 .تنسجم مع ما قدمه جون ديوي يف فلسفته املتأنقة واملتفقة مع تاريخ الواليات املتحدة



    

 

 

 

 

٣٩٣

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

يؤدي إىل موت اإلنسان اخلُلقي، وخنِق كِل روحانياته وكِل أمل فيه، ويؤدي ذلك 

 ) ١. ("إىل الشعور الرهيب بالبطالن الكامل

ل بنسبية القيم إىل التطرف العقالين يف معاجلتها والنظر  لقد أدى القو:سادسا

مما دعا العقل إىل إقامة عالقة تصادمية متقاطعة مع باقي الكائنات، بل : إليها

وحتى اإلنسان مع أخيه اإلنسان، فحولت عامل غيب اإلنسان إىل عامل طبيعة 

امها املتعة واللذة اإلنسان، لتوجد جنة مزعومة يف الدنيا بديلة للجنة األخروية، قو

واحلرية املطلقة، فلم يكن ثمة قيمة وال مقصد لذلك اإلنسان املتميز عن سائر 

 .احليوانات

ولقد أنتج هذا التطرف العقالين تطرفا شهوانيا، فحق اإلنسان أن حيقق 

، هي القيمة " بال حدود "رغبته وما جتلبه من لذة ومنفعة، كأن املقولة  

ليها اإلنسان، بال حدود وبال مباالة ألية قيمة أو خلق، املوضوعية التي يسعى إ

وتقف األنثى بجسدها ال بنوعها يف مركز هذا العامل االستهالكي اللذيذ 

قيمة التمركز حول "املستحيل، حتى إنه ليمكننا أن نعرب عن ذلك بـــ 

ة ؛ لذا فال نستغرب الدعوات التي تصم أذاننا ليال وهناًرا حول املرأ)٢("األنثى

وما يتعلق هبا من قضايا، والتربم من كل قيمة أو حكم جعله الدين محاية للمرأة 

 .وصونا هلا وتكريام

وما سبق يقودنا بالطبع إىل التطرف يف التعامل مع اآلخر وإبعاده، فاإلنسان 

أصبح ذئبا لإلنسان والكل يف حرب ضد الكل، والواحد يف حرب ضد املجموع، 

اخلطأ، حيث ال توجد سلطة مشرتكة بني اجلميع، كام وأنه ال مكان للصواب أو 

 ).٣ ("م ١٦٧٩ ت "عرب الفيلسوف اإلنجليزي توماس هوبز

                                                             

 مصري اإلنسان، كونت دي نوي، ترمجة خليل اجلر، املطبعة البوليسية، دار جونية، لبنان، - ١

 .١٦م، ص ١٩٦٧
ة والعلامنية الشاملة، عبد الوهاب املسريي، دار الرشوق، القـاهرة، العلامنية اجلزئي:  يراجع- ٢

 .٦٦القيم احلضارية يف اإلسالم، ص //  ، ٣٢٢م، ص ٢٠٠٢

ديانـا : اللفياثان األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، توماس هوبز، ترمجة:  يراجع- ٣

 .وما بعدها١٣٣م، ص ٢٠١١حرب، برشى صعب، دار كلمة، أبو ظبي، 
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:  إن القول بنسبية القيم يقود إىل العنرصية واهليمنة للقوة الغالبة ف:سابعا

شعب اهللا املختار والتعامل مع القيم داخل منظومة معينة نحن أبناء اهللا وأحباؤه 

هلو دليل عىل تلك االنتقائية . ؤها خارجها، ليس علينا يف األميني سبيلواختفا... 

والعنرصية القيمية التي قلام توجد يف جمتمع يرعى حقوق اإلنسان التي اجتلب 

 .لرأب صدع املادية الطاغية جتميال وتلميعا

 قيم "وحديثا أمل تكن احلركات االحتاللية اختذت من قيم الرجل األبيض 

عارات تشري إىل حبس القيم داخل حضارات معينة، وما دوهنا  كش"املدنية

 .فأراض بال صاحب وشعوٌب بال قيمة

إن منظومة القيم عند هؤالء دعوة إىل الالقيم، ذلك أن اإلنسان لن حياسب 

عىل أفعاله وليست منظومته رهينة باليوم اآلخر، بل منوطة باحلياة التي يعيشها ال 

القيم عن جادة االستقامة، األمر الذي عرضها إىل  لتخرج بذلك منظومة "غري، 

انعطاف قيمها عليها بالسوء والفساد، حيث يظن أهنا آتية بالسداد، وكأهنا قيم 

، ومن ثم فال توجد قيم )١ ("انقالب املقصود إىل ضده: حمكومة بقانون عام هو

نه يف فلسفة إال قيم البقاء، والبقاء لألقوى، وال مكان فيها لألخالق، كام سبق بيا

 .نيتشه

وبعدما وقفنا عىل تلك النتائج القاسيِة التي تولدت عن القول بمثل هذه 

الدعوات فإنه يتحتم علينا أن نعرج عىل الرؤية الدينية والفلسفية للقيم ثباتا 

 .واستمدادا وما يرتتب عليه من نتائج ومآالت

                                                             

 .٦٩ القيم احلضارية يف اإلسالم، ص - ١
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 الثاين الفصل

 القيم بثبات القول ونتائج مصادر
 

 : مل عىل مبحثنيويشت

 .هبا القائلني عند القيم ثبات ومنطلقات مصادر :األول املبحث        

 .القيم بثبات القول عىل املرتتبة النتائج :الثاين املبحث
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 :توطئة

إن املتدين يدرك أنه ليس باملخلوق املوجود بال هدف، كام يدرك أنه ال 

ل هو حمكوم بنصوص يستطيع أن يكتشف طريقه بطريقة عقالنية حمضة، ب

الوحيني الرشيفني، وإال كثر التخبط والتفلت، فام َقلَّت اآلثار يف قوم إال كثرت 

ال يؤمن ": ، وجيمع هذه املعاين قول النبي صىل اهللا عليه وسلم)١(فيهم األهواء

، أي خيرج عن داعية هواه ويكون )٢("أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به

£  ¤  ¥  ¦  §  M ) ٣( هو عبد هللا اضطرارا،عبدا هللا اختيارا كام

«  ª   ©  ¨L إهنا : بل إننا لو أمجلنا فلسفة الدين لقلنا. ١٦٢: األنعام

تكمن يف ثبات األخالق، ولو ُسئَل أكُرب فالسفِة الدنيا أن ُيوجَز عالَج اإلنسانية 

 علامء أوربا إنه ثبات األخالق، ولو اجتمع كلُّ : كلَّه يف حرفني، ملا زاد عىل القول

وا ما ُيْعِوُزها يف كلمتني لقالوا ثباُت : ليدرسوا املدنية األوربية وحيُرصُ

 ).٤(األخالق

ولكن ثبات األخالق والقيم ال يعنى به ذلك الثبات الذي تبنته بعض 

الفلسفات عىل مر تارخيها اإلنساين، وهذا ما نحاول أن نعرج عليه يف املبحث 

 :مل عىل مطلبنيالذي بني أيدينا، وهو يشت

                                                             

الفقيـه واملتفقـه، اخلطيـب البغـدادي، دار ابـن :  هذا أثر منسوب إىل اإلمام مالك، يراجع- ١

 .٣٨٣، ص ١هـ، ج١٤٢١اجلوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 

ار حممد ضياء الـرمحن األعظـم، د.  أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى، حتقيق د- ٢

 .١٨٨، ص )٢٠٩( الكويت، رقم –اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

 .٧٦القيم احلضارية يف اإلسالم، ص // ١٦٨، ص ٢املوافقات، ج :  يراجع- ٣

، ٢م، ج٢٠٠٢وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي، املكتبة العرصية، القـاهرة، :  يراجع- ٤

 .٦٩ص 
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 األول املبحث
 هبا القائلني عند القيم ثبات ومنطلقات مصادر

إذا كانت القيم مستقلة يف وجودها الثابت عن األشخاص والطبيعة، فإهنا 

تتعاىل عىل أفكارهم ورغباهتم، وإذا كانت هي الكيان الذي يعتمد عليه كل نظام، 

دين قد نظر إليها نظرة ثبات، ألهنا ، فإن ال)١(والغاية التي ينبغي أن يكون عليها 

جاءت من مصادر عليا، فهي قيم متسامية عىل الزمان واملكان واألشخاص 

... واألحوال، خيضع هلا الناس، وال ختضع هي للناس، وإال ملا كانت القيم قيام

 .حيث إهنا تسعى إىل تنمية اإلنسان واالرتقاء به إىل مراتب الكامل العقيل واخللقي

ن السفسطائيون قد حرصوا عىل رد القيم إىل اإلنسان وجعلوها وإذا كا

متغرية ومتطورة، فلقد نظرت الفلسفات املثالية كفلسفة أفالطون إىل القيم 

باعتبارها مطلقة وثابتة، وتعود إىل مثال أعىل، يعطي قواما لكل يشء، وحيفظه من 

 .التصدع والتهدم 

 إىل ثبات القيم ومطلقيتها فإهنا وعىل الرغم من تطابق هذه الرؤى يف النظرة

تنطلق من مصادر شتى وتعتمد عىل أسس خمتلفة، فإن كان الدين يعترب الوحي 

مصدرا للقيم، فإن الفلسفات املثالية تعترب العقل أو الوعي أو احلدس مصدرا هلا، 

 :وبيان ذلك

 :املثالية الفلسفة يف القيم بثبات القول مصادر: أوال

جربة وكونه مصدرا للمعرفة باحلقائق الثابتة والقيم املطلقة يعد إنكار مبدأ الت

عىل السواء منطلق الفالسفة املثاليني، بل إهنم ينكرون أيضا أن تكون التجربة 

                                                             

ن األخالقي بقانون اجلاذبيـة، فكـام أنـه مـن  يميل القائلون بمطلقية القيم إىل تشبيه القانو- ١

اخلطأ أن نعتقد أن قوة اجلاذبية ليست هلا إال قيمة ذهنية أو ذاتيـة، فإنـه مـن اخلطـأ أيـضا 

بنفس املقدار اعتقاد أن كل فرد خيلق خريه أو حقه اخلاص بناء عـىل تفـضيالته، وكـام أن 

خالقـي كـان موجـودا قبـل أن اجلاذبية توجد قبل اكتشاف نيوتن هلا، فكـذا القـانون األ

 ).٢٦٦الفلسفة أنواعها ومشاكلها، ص . (نعرفه، وهو ما زال مستقال عن معرفتنا
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وسيلة إلدراك تلك القيم واحلقائق، بل العقل واحلدس أو الوعي وسيلة إدراكها 

ية وليست عارضة، واكتشافها، كام اعتربوا أن القيم كلية وليست جزئية، رضور

 )١. (ال تقبل شكا أو جدال أو حتتمل تناقضا

 :القديمة املذاهب يف املثالية أـ

إذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يبحث عن يشء ذي قيمـة بمقـدار بحثـه عـن 

السعادة، فإنه ال يفتأ يتعرف عليهـا يف يشء غـري مـادي، وإنـام أثـر حلالـة نفـسية 

ني رغبات اإلنسان وبـني الظـروف التـي يوجـد أخالقية، تنشأ نتيجة االنسجام ب

فيها، ولن يتمكن اإلنسان مـن احلـصول عليهـا إال بـالعلم، كـام أشـار إىل ذلـك 

سقراط الذي دعا أيضا إىل اإليامن باآلهلة ليكون ذلك مكمـال للحيـاة األخالقيـة 

 )٢. (التي تستند أصالة إىل احلكمة

 هبا إىل إدراك احلقائق الثابتـة لقد طبق سقراط نظريته يف املعرفة والتي توصل

يف نظرته إىل القيم املطلقة يف جمال األخالق، فاعترب الطبيعة البرشية جـسام وعقـال 

يسيطر عىل دوافع احلس ونزواته، فاألخالق تتوافق مع الطبيعة اإلنسانية العاقلة، 

وتتعارض مع الشهوة اجلـسمية احليوانيـة، وبـذلك ال تكـون اللـذة غايـة أفعـال 

 ).٣(نسان اإل

روح وعقل يـسيطر عـىل احلـس ويـدبره، وأن "لقد قرر سقراط أن اإلنسان 

القوانني العادلة صادرة عن العقل ومطابقة للطبيعة احلقة، وهي صورة من قوانني 

                                                             

 .١٢٥فلسفة األخالق، ص :  يراجع- ١

عبد احلليم حممود، أبو بكر : املشكلة األخالقية والفالسفة، أندريه كريسون، ترمجة:  يراجع-٢

 .٧٦م، ص ١٩٧٩ذكري، دار الشعب، القاهرة، 

، وال خيفى أن تسوية سقراط بني الفضيلة واملعرفـة أمـر ٥٠فلسفة األخالق، ص :  يراجع- ٣

غري صحيح، حيث إنه جتاهل اجلانب الشهواين يف طبيعة البرش، وظن أن أفعـال اإلنـسان 

جتري وفاقا حلكم العقل وحده، وهو ما جيعل الفضيلة أمرا ممكن التعلم، شـأهنا يف ذلـك 

 .  تناقض بعد ذلك، حيث اعترب الفضيلة والرذيلة ال إراديتنيشأن املعرفة، ليقع يف
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غري مكتوبة رسمها اآلهلة يف قلوب البرش، فمن حيرتم القوانني العادلة حيرتم العقل 

 ). ١("والنظام اإلهلي

أفالطون أستاذه يف رفـض موقـف السفـسطائية مـن رد املعرفـة إىل بينام تابع 

احلس وإنكار احلقائق والقيم املطلقة، إال أنه خالفه يف جتاوز املاهيات املتحققـة يف 

املحسوسات ليقول بنظريته يف املثل، والتي تعرف باملاهيات املفارقة للامدة، وهـي 

 . أساس املعرفة ومعيار األحكام

 فقد أقام أفالطون قانونه األخالقـي عـىل أسـاس العقـل، ومن ناحية أخرى

حيث يستطيع أن يلزم به كل الناس، كام اعترب قيمة الفعل باطنية ذاتية، بمعنـى أن 

اإلنسان ال يقدم عىل فعل إال باعتباره غاية يف نفسه، ال باعتباره موصـال إىل غايـة 

لم، فالعلم ينتقل من عقـل ، كام اعترب الفضيلة غري الع)٢(مباينة له وخارجية عنه 

إىل عقل بالرباهني واألدلة، وليست الفضيلة كذلك، فال تنتقل مـن رجـل آلخـر 

 ).٣(بالعلم، وإنام بإهلام وبصرية يشوهبام قبس من التحمس الديني 

ولقد جرى أرسطو عىل هنج أسالفه، فرفض فكرة تغري القيم واألخالق، كام 

نـسان، أو مـصدر القـيم، ولكنـه فـارق رفض كون اللذة غاية ما ينتهـي إليـه اإل

أفالطون يف البعد عن نزعته التجريدية، وإيغاله يف عامل املثـل، فتمـسك بالتجربـة 

 .اإلنسانية أو قارهبا

إن األخالق والقيم عند هؤالء أسست عىل بنيان شاهق ليس أساسه الـدين، 

وهبه هـذه وإنام يرون أن اإلنسان مزود بطبيعة خاصة ـ وليس بمهم أن نعرف من 

الطبيعة ـ تتميز ببعض املطامح، فليس عىل اإلنسان سوى أن يعرف نفسه بنفـسه، 

                                                             

 تاريخ الفلسفة اليونانيـة، يوسـف كـرم، مؤسـسة هنـداوي للتعلـيم والثقافـة، القـاهرة، - ١

 .٥٣م، ص ٢٠١٤

 .٧٤فلسفة األخالق، ص :  يراجع- ٢

 .٨٥املشكلة األخالقية والفالسفة، ص :  يراجع- ٣
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ويستشعر ما يريد حقيقة، وإنـارته ليستخلص من ذلك قواعد للسلوك يطبقهـا يف 

 ).١(حياته، حتى يصل إىل ما يريد

 :احلديثة املذاهب يف املثالية ـ ب

بوجود أفكار فطرية يولد إذا كان احلسيون أو التجريبيون رفضوا القول 

اإلنسان مزودا هبا، وال يتوصل إليها عن طريق التجربة، وأنكروا وجود املبادئ 

العقلية البدهيية التي تدرك احلقائق بدون طلب برهان أو دليل، وحرصوا املعرفة 

يف احلس وحده، واعتربوا التجربة املقياس الوحيد الذي يمكن استخدامه للتفرقة 

رش، فإن  املثاليني قديام وحديثا يتفقون عىل أن العقل قوة فطرية يف بني اخلري وال

البرشية، وهو مصدر كل معرفة يقينية تتميز بالرضورة والصدق املطلق، 

وأحكامها صادقة دوما وبصورة حمتومة تتخطى الزمان واملكان، والظروف 

عقيل، واألحوال، ففي العقل مبادئ فطرية مل تكتسب من خربة حسية وال تأمل 

كمبدأ عدم التناقض، وغريه هي حقائق واضحة بذاهتا تدرك باحلدس دفعة 

واحدة دون مقدمات تسلم إليها، إال أن بعضهم وقف باحلدس كمرحلة أوىل 

تليها مرحلة االستنباط العقيل، وبعضهم وقف عندها وأغفل سواها، ورد كل 

 ).٢(قيمة إليها واعتربها أساسا للقيم

به إىل أن املثاليني اختلفوا بعد ذلك يف وسيلة إدراك القيم بيد أنه ينبغي التن

فبعضهم مال إىل العقل فقط، وبعضهم اعترب احلدس فقط، وبعضهم ادعى أن 

 .الوعي هو أداة إدراك القيم واكتشافها

فمن جهة اعترب كانط اإللزام الداخيل احلر أو الوعي اإلنساين املبارش أساسا 

سلوك الديني عند األشخاص يتولد من الشعور لدهيم للحياة اخللقية، حيث إن ال

                                                             

 .١٢٨والفالسفة، ص املشكلة األخالقية :  يراجع- ١

 .١٨٥فلسفة األخالق، ص :  يراجع٢ -
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بحاجة إىل مثل أعىل خلقي، صادر عن اختيار حر أو إلزام داخيل، وليس صادرا 

 ).١(عن طاعة لسلطة خارجية، أو أوامر إهلية 

 ليست ثمرة صنع " من جهة ثانية أن القيم الفيلسوف جودبينام يرى 

ن أن جيذبنا املثل األعىل لتحقيق ما مل اإلنسان، وليست من نتاج العقل، وال يمك

يكن له وجود مستقل عن العقل الذي يدركه، وعن اجلهود التي تبذل يف سبيل 

حتقيقه، فهي توجد يف الواقع غري املادي الذي يوجد فيه كياننا الروحي، فالقيم 

هي عنارص احلياة العقلية املستقلة عن وجودنا، وهي أهداف وغايات ينبغي أن 

تحقيقها، ألنه متى كانت القيم واقعية ويمكن معرفتها بالعقل اإلنساين، نسعى ل

 ).٢("فال بد أن تكون هلا القوة التي جتذب العقل الذي يدركها

حيس مادي، روحي، والقيم تنتمي :  قسامنجود ويتضح لنا أن الواقع عند 

رهتا إىل الواقع الروحي الالمادي، وأن الكون ينطوي عىل تلك القيم سواء أنك

 .العقول أو أقرهتا

وهكذا ينزع كل فيلسوف من الفالسفة إىل منحى معني يدرك به القيم من 

منظوره اخلاص ومن تصوره العقيل هلا، فكام اهتم ماكس شيللر بالقيم من منظور 

ال وجود هلا يف فلسفته، -مناط البحث-مادي، بل إن القيم األخالقية عنده

ر روحي، رآها هارمتان موضوعات مثالية وعارضه الفيل واهتم هبا من منظو

موجودة يف ذاهتا، مستقلة عن كل تفكري ورغبة، قابلة إلدراك الذات هلا إدراكا 

حدسيا وقلبيا ال عالقة له بالتجربة، لتقرتب من نظرية املثل األفالطونية، بل ربام 

 .، وما عامل األشياء إال انعكاس له)العامل احلقيقي(عدوا عامل املثل 

كذا تدور عديد األفكار يف فلك اإلنسان وتبحث سبل الرتقي به بعيدا  وه

عن هداية السامء، وإن اتفقت معها يف بعض النقاط، بل ربام وجد بعضهم 

                                                             

م، ١٩٦٧رواد املثالية يف الفلسفة الغربيـة، عـثامن أمـني، دار املعـارف، القـاهرة، :  يراجع- ١

 .١٢٢ص

 .١١٦ نظرية القيم يف الفكر املعارص، ص - ٢
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ضالتهم يف تلك الفكرة ـ القيم موجودة ومطلقة ـ لتكون برهانا عىل عدم وجود 

 ).١(اهللا 

 بني طياته عوامل بطالنه، هذا، وإن القول برد القيم إىل العقل فقط أمر حيمل

إذ ال نستطيع أن نغلب عقل فرد أو جمموعة عىل عقول اآلخرين، فلطاملا اختلفت 

العقول واختلفت مشارهبا وتعددت اجتاهاهتا فال يمكننا ان نضع معيارا موحدا 

 .للقيم يصلح لكل زمان ومكان

هبا ـ نقوالي بل إن القول بمطلقية القيم اعتامدا عىل العقل قاد بعض القائلني 

هارمتان ـ إىل التخيل عن اإليامن باهللا، بعد أن كان يعتقد أهنا صادرة عن رمحة اهللا 

 ). ٢(ولطفه 

                                                             

  .٢٦٥نظرية القيم، ميمون ص :  يراجع- ١

 : القيم إىل ثالثة مصادر أرجع هنرتميد مصادر القول بمطلقية-

 ويعني به املصدر الديني، الذي يقوم عىل اإليامن بإلـه واحـد حيكـم الكـون، املصدر التارخيي،

وكلف اإلنسان بجملة من األوامر والنواهي، وال تـزال هـذه األوامـر والنـواهي قائمـة 

امل وصاحلة يف كل زمان ومكان، وتنطبق عـىل النـاس مجيعـا، إذ إن القـانون اإلهلـي شـ

 .ومطلق

حاول كانط أن يثبـت أن خـرق القـانون األخالقـي خـرق لقـوانني املنطـق، : املصدر املنطقي

فالالأخالقية تنطوي دائام عىل تناقض مطلق، فإننا إذا أعطينا وعدا دون أن يكون يف نيتنـا 

الوفاء به، فإن سلوكنا يكون رشا، ألننـا نتـرصف عـىل أسـاس مبـدأين متناقـضني يف آن 

أن الناس ينبغي أن يؤمنوا بـالوعود، ولكـن إذا أخلفـت وعـدي، فيكـون : هلامواحد، أو

لكل شخص احلق يف أن خيلف وعوده، ما دام القانون األخالقي ينبغي أن يكون شـامال، 

ولو أخلف كل شخص وعده ألدى ذلك إىل مبدأ آخر، هو الصحيح أن أحـدا ال ينبغـي 

 األول، وبذلك يكون قانون عدم التناقض وهو مبدأ يتناقض مع املبدأ. أن يؤمن بالوعود

 .هو املبدأ األسايس لألخالق عند كانط

 ثمة نظرية أخرى حاول أصحاب االجتاه العقـيل تبنيهـا للقـول بثبـات القـيم :املصدر الكيفي

ومطلقيتها وهي أن القيم كيفية ال تعرف وال ترد إىل غريها، تتصف هبا أشياء أو أفعال أو 

الفلـسفة أنواعهـا ومـشاكلها، ص . (فية شبيهة بالكيفيات اللونيةمواقف معينة، وهي كي

٢٦٧-٢٦٦.( 

 .٣٤٠نظرية القيم، ميمون، ص :  يراجع- ٢
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وهبذه الصورة يتبدى لنا أن القول بنسبية القيم أو بثباهتا اعتامدا عىل العقل 

وانطالقا من اإلنسان وانتهاء إليه ال يرقى بالقيم وال خيدمها بل أصبح معول هدم 

 . افرتاق، ال معول بناء واجتامعو

 ):١ (الدينية الرؤية يف القيم بثبات القول مصادر: ثانيا

تستند القيم يف اإلسالم إىل الوحي بمعنى أهنا مستمدة منه؛ ألنه منهج كامل 

حييط بحياة اإلنسان نظريا وعمليا، فرديا وجمتمعيا، بل وكونيا؛ لذا فإن القيم متلك 

تلك "حتققت من خالل معرفة الوحي الذي يشكل هلا معايري وثوابت معصومة 

القيم يف التصور اإلسالمي؛ إذن، ليس إىل الرأي واهلوى، وليس إىل العقل 

البرشي بال قاعدة وال ضابط، وليس إىل املصلحة كام يتصورها الناس غري 

حمكومة بأصل من دين اهللا، وليس إىل أي اعتبار آخر غري اعتبار واحد هو الوحي 

 ). ٢("صوماملع

واملبدأ الذي تنطلق منه القيم الدينية هو مبدأ حتصيل املعية اإلهلية، انضباطا 

وترسيخا للذات اإلنسانية، ومراعاة ... بمعيار الدين، وعمال عىل مقتىض الرشع

 .حلق النفس، وحق الغري، تصحيحا للسلوك أصال ومقصدا ووسيلة

شكل رؤية شاملة للكون بأبعاده كام أهنا تتميز بالشمولية والتكامل فهي قيم ت

ال ختص صالح "املختلفة وترتقي به عن املادية والسطحية إىل املثالية، ذلك أهنا 

الفرد الواحد، وال األمة الواحدة، وإنام تبتغي صالح البرشية قاطبة، بل تبتغي 

 ).٣ ("صالح مجيع املخلوقات التي يف العامل 

                                                             

 أن هـذا العـامل تا يعنى بـالدين هنا الدين اإلسالمي، غري أن اليهودية واملسيحية وإن اعترب- ١

إلنـسان فعـرفهم ، وجـاء وسـط بنـي اكان موطنا للوحي الساموي، جتىل فيه اإلله بذاتـه

ببعض احلقائق، وألزمهم أخالقا وقيام معينة، إال أن البحث عني ببيان الرؤية اإلسـالمية 

 . لشموهلا واتساقها مع ما تدعوا إليه من قيم أخالقية

 ١٠٢ القيم احلضارية يف اإلسالم ص- ٢

املركـز سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثـة الغربيـة، طـه عبـد الـرمحن، - ٣

 . ١٥٨م، ص٢٠٠٠الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل، 
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ة يف حياة اإلنسان وبمختلف عالئقه وملا كانت القيم تعنى بالفضيلة العملي

كان القانون األخالقي الكامل هو الذي يرسم طريق "مع اخلالق واملخلوق، 

ويمتد إىل وجوه النشاط ...  املعاملة اإلنسانيةاملعاملة اإلهلية كام يرسم طريق

املختلفة يف احلياة العملية فيضع هلا املنهاج السوي الذي جيب أن يسري عليه الفرد 

واجلامعة، فيصبح اتباع الفضائل الفردية واالجتامعية نوعا من الطاعة ألوامر 

 حتقيقا ملبدأ الدين، وبابا من أبواب القربات والعبادات اإلهلية، فضال عن كونه

 ).١("العدالة اإلنسانية، وتلبية لداعي الفطرة السليمة

وهكذا تنطلق القيم من اإلنسان لرتتقي باإلنسان، وليس املقصوُد به ذلك 

اإلنساَن الذي يصوره العلم التجريبي أو الفلسفة احلداثية كقيمة استهالكية، 

سس بنياَنه القرآن الكريم الدائر يف فلك مادي طبيعي نفعي، وإنام اإلنسان الذي أ

... وأرست دعائمه السنُة النبوية، يف إطار فلسفة التكريم له والتسخري ملا حوله

 M _ `      a b c d e f g h i: قال تعاىل

j k l m n o p  Lوقال، ٧٠: اإلرساء: M + , 

- . / 0  1  Lفهو يتحرك يف إطار املعية اإلهلية، مراعيا  ٤: التني ،

 . نسانية الكليةاملقاصد اإل

وتبعا لذلك فال تقوم القيم بوظيفتها إال ببيان وجه إلزامها، وعليه فإننا ال 

نستطيع أن نجعل العقل ملزما لكل أفراده وجمتمعاته عىل السواء، فإذ مل يعد هناك 

إلزام فلن تكون للقيم فائدة، ذلك ما جعل التصور الديني للقيم مثمرا وناجعا يف 

 اإلحساس بالسلطة اآلمرة التي يستشعرها الفرد جتاه اخلري الوقت ذاته؛ ألن

األخالقي حتمله أن ينفذ نفس األمر أيا كانت احلالة الراهنة لشعوره، وهو ما 

 ).٢(يعني أن جتاهله للقيم يعد أمرا مستقبحا

                                                             

 .٩٤-٩٣الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان ص- ١

دستور األخالق يف القرآن، دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن، حممـد عبـد : يراجع٢-

 ومـا ٢٢ص (ت، .د. الرسـالةعبد الصبور شـاهني، مؤسـسة : اهللا دراز، تعريب وحتقيق

 ).بعدها
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وال يصلح هذا اإللزام إال مع مثال أعىل هييمن عىل اإلنسان وخيضعه له، ال 

إللزام الفردي أو اإلرهاب اجلامعي؛ لذلك عاب القرآن عىل أن يكون نوعا من ا

من يتخذون أهواءهم آهلة هلم، أو ينقادون عىل طريق التقليد ملن سبق بدون 

 .برهان أو دليل

 " !  M:وقال أيضا، ٢٣: اجلاثيةM  ! " # $    %  L:قال تعاىل

# $ % & '  ( ) *  + , - . / 0 1 2 3 4 

5 L ٢٣: الزخرف 

نسان الذي كرمه اهللا سبحانه وتعاىل وسخر له ما حوله، وصاغ كيانه وإن اإل

  M + , - . / 0: الروحي واجلسمي يف أحسن صورة، قال تعاىل

1  Lفلم يشأ له سبحانه وتعاىل أن جيعله كباقي الكائنات خاضعا  ٤: التني ،

ا إرادة يقرر من خالهل"لقانون التسخري بل رشفه باالستخالف والتكليف ووهبه 

االلتزام بالقيم واملثل العليا واملبادئ اإلهلية أو عدم االلتزام، وبذلك يتميز اخلبيث 

من الطيب والصالح من الطالح وجاءت الرساالت الساموية لتكشف له عن 

حتى ختمت برسالة اإلسالم التي جاء ) ١ ("القوانني األخالقية والقيم اإلنسانية

 ). ٢(رم األخالقنبيها صىل اهللا عليه وسلم ليتمم مكا

ومن هنا فإن القيم األخالقية تقوم عىل املثالية العليا، فاهللا الذي جعل لنفسه 

املثل األعىل، وهللا املثل األعىل، طلب أن يتخلق املؤمن عىل قدر طاقته بام علم من 

 . أسامء اهللا تعاىل وصفاته سبحانه والتعبد بمقتضاها

نبغي أن نظن أن القيم األخالقية وإذا كان الوحي مصدرا للقيم فإنه ليس ي

دينية بمعنى أن رقابتها توجد فقط يف السامء، وأن جزاءها فيام وراء املوت، كام أهنا 

                                                             

 ١٥١ قضايا فكرية واجتامعية يف ضوء اإلسالم، ص - ١

، أخرجـه البيهقـي يف )إنام بعثت ألمتم مكـارم األخـالق: (قال النبي صىل اهللا عليه وسلم- ٢

لبنـان، -حممـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـريوت: السنن الكربى، حتقيق

 ، ٣٢٣، ص )٢٠٧٨٢(، رقم ١٠م، ج ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة
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ليست دينية بمعنى أهنا ال جتد دافعا هلا إال يف اخلوف والرجاء، وال جتد تسويغا إال 

يه العقل، يف إرادة عليا متيل عىل وجه االستعالء أوامرها مستقلة عن كل ما يقتض

بل إهنا دينية بمعنى أن الوحي مل يزل يدعو إىل إعامل العقل وتفعيل الشعور 

 )١.(والتوجه باإلرادة نحو اليشء، وأهنا خري تطلب لذاهتا بحرية واقتناع تام

وإذا كانت القيم هبذا التصور فإهنا تكون خارجة عن وضع اإلنسان وغري 

اته وأهوائه وهو ما يمنحها صفة منحازة لفعله أو تربيره وغري خاضعة لرغب

الثبات والرسوخ ألهنا قيم مقررة من الشارع احلكيم الذي يضمن صحة املقاصد 

ونجاعة الوسائل لذلك يظل اإلنسان يستشعر وجود امليزان الثابت الذي يرجع 

يقه إليه يف كل ما يعرض له فيكون يف اطمئنان ال يتيه معه عن معامل طر

 ).٢(املستقيم

ور للقيم يضفي عليها نوعا من التكامل بني خمتلف أوجه احلياة، هذا التص

ينظر بعني املتجرد يف املامرسة اإلسالمية ال يسعه إال أن يعرتف بأهنا تأخذ "فالذي 

بقوة بمبدأ إنساين عام، وهذا املبدأ هو حقيقة التكامل اخلْلقي واخلُلقي لإلنسان، 

اإلنسان عىل اختالف مظاهره ويظهر التكامل يف خلق اإلنسان من جهة كون 

وتعدد قدراته ليس جمموعة من األجزاء التي تقبل إيقاع االنفصال بينها، وإنام هو 

عبارة عن ذات واحدة جتتمع فيها صفات العقل مع صفات الوجدان، وقيم 

اجلسم مع قيم الروح اجتامعا ّرشع له الدين اإلسالمي بأحكامه السديدة، ويظهر 

نسان من جهة أن اإلنسان يطلب الكامل يف كل أفعاله، فال التكامل يف خلق اإل

يصل إىل مرتبة حتى يطلب مرتبة فوقها، وال يزال آخذا يف هذا التدرج بتزكية 

                                                             

 .٦٧٦دستور األخالق يف القرآن، ص :  يراجع- ١

إن القـيم حمـور عـام يف مجيـع : يقول ماسلو. ١٠٢القيم احلضارية يف اإلسالم ص: يراجع- ٢

.. أماكن العبادة عند كل الـديانات، وهـي الغايـات النهائيـة للعـالج النفـيس، وغريهـا

قائق حمايدة أخالقيا ومنفصلة كليا عن القـيم، وإال فإهنـا تبـيح مـن ونرفض أن تكون احل

فلـسفة الرتبيـة . (الناحية النظرية للطبيب النازي أن يقوم بتجاربـه يف خمـيامت االعتقـال

 .)٤٣٣اإلسالمية، ص 
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حكام رشع اهللا املطهرة الصفات املعنوية، وتكون هذه التزكية باتباع أ

 ).١("واملقربة

وابطها حمكمة،  فمرجع القيم إذن إىل الدين، وأحكامها يقينية ثابتة، وض

ووسائلها ناجعة، وليس مرجعها حماولًة مذهبيًة تتحكم فيها فلسفات اإلنسان 

 . نفسه، فتتغري بتغري الفلسفة التي بنيت عليها

 M K L M N O P Q: يكفي املسلم أن يقرأ يف القيم

R S T U V XW Y Z [  L

  ٩٠: النحل

 ± ° ¯ ® ¬ » M ¨ ©  ª: ويكفيه أن يقرأ قول اهللا تعاىل

² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ L٥٨: النساء  

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢M: ويكفيه أن يقرأ قول اهللا تعاىل

©¨ ª « ¬ ®  L٨: املائدة 

هذا، وإن القيم األخالقية يف اإلسالم ليست جمرد كامالت ال يرض تركها وال 

، )٢(يأثم تاركها، وإنام رضورات ينحط اإلنسان برتكها، وختتل احلياة بفقدها 

ورة لإلنسان كرضورة خلقه، فال إنسانية بال أخالق، وذلك لتكون األخالق رض

اللهم : مقصود الرسالة اخلامتة التي مجعها النبي صىل اهللا عليه وسلم يف قوله

أصلح يل ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معايش، وأصلح 

                                                             

بريوت، الطبعـة -العمل الديني وجتديد العقل، طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب:  ينظر-١

 .٢٣٣م، ص٢٠٠٦ة، الرابع

روح احلداثة املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، طه عبد الرمحن، املركز الثقـايف : يراجع- ٢

 .٢٠٣م، ص٢٠٠٦الدار البيضاء، -العريب 
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ل املوت يل آخريت التي فيها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجع

 ).  ١("راحة يل من كل رش

 

                                                             

التعوذ من رش / الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب/ صحيح اإلمام مسلم، كتاب - ١

بريوت، رقم -دار إحياء الرتاث العريبقي، حممد فؤاد عبد البا: قيق، حت...ما عمل

 .٢٠٨٧، ص ٤ج) ٢٧٢٠(
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 الثاين املبحث
 القيم بثبات القول عىل املرتتبة النتائج

 

لقد ترتب عىل القول بثبات القيم مجلة من النتائج متباينة بني الفلسفات 

املثالية وبني الرؤية الدينية، فمن سرب أغوار الفلسفات املثالية يعرف أن ما حاولت 

وقفت عىل مثالب القول بالنسبية ومآالته أوقعها فيام هو أشد الفرار منه حني 

 : خطورة وأبعد موئال، ذلك

أن الناظر بعني فاحصة إىل الفلسفات املثالية جيد أهنا رسمت للقيم صورة 

مطلقة مغالية يف املثالية، ال يمكن بلوغها إال إذا أعيد خلق اإلنسان وتركيبه جمردا 

عن عامل الدنيا وما فيها من رغبات؛ مما أدى إىل من رغباته ومشاعره، وانقطع 

، واألشد خطورة من ذلك هؤالء الذين يظنون أن )١(اهنيار تلك الفلسفات

ابتعاد العلم التجريبي عن املصدر اإلهلي للقيم واقتناعه بأن انحطاط احلياة هو يف 

 الواقع خري عالج ملعاجلة ما يؤمل، ولقد اتصف العلم بمسحة شيطانية، وهي

 .الرغبة يف توجيه الصدمات بطريقة ال ختجل من عدم التقوى

وعىل النقيض من ذلك، ففي الرؤية الدينية ال يكتسب اإلنسان أية قيمة 

جوهرية إال من رمحة اهللا الواسعة، وذلك بأن يدرك اإلنسان حدوده وتركيبته 

هو ليس ومقدرته عىل التجاوز، فيعرف أنه جزء من الطبيعة ولكنه ال ُيرد هلا، ف

بإنسان طبيعي مادي، وإنام إنسان طبيعي رباين، يعيش يف الطبيعة والزمان، ولكن 

توجد داخَله عناُرص قبٍس إهلي ال يمكن أن ُترد إىل النظام الزماين والطبيعي، وأن 

يعرف أن حياته ليست جمرَد حلقات متكررة، توجد يف عامل املادة، وإنام هلا معنى، 

  ).٢(وغاية تسعى إليها 

                                                             

 .٤٣٥ فلسفة الرتبية اإلسالمية، ص - ١

 اللغة واملجاز بني التوحيد ووحدة الوجود، عبد الوهاب املسريي، دار الرشوق، القـاهرة، - ٢

 .٨٢م، ص ٢٠٠٢
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     ومن ناحية أخرى فلقد أوجدت النظم األخالقية التي تستقي ترشيعها 

للفضائل األخالقية بعيدا عن وحي الدين إنسانا منطويا عىل نفسه متخذا مثله 

األعىل يف العزلة والصمت والتأمالت العميقة، لينتهي به األمر إما إىل قتل النفس 

 ). ١(التغلغل يف أعامق املادية البحتةوحسا أو معنى، وإما إىل وأد اجلانب الروحي 

ولقد أثمرت الرؤية الدينية وجود امليزان الثابت الذي يرجع إليه اإلنسان يف 

وكِل ما جيد يف حياته من .. كل ما يعرض له من مشاعَر وأفكاٍر وتصورات

ظروف وارتباطات ومالبسات، فيظل يف الدائرة املأمونة، ال يرشد إىل التيه وال 

مع الشهوات واملؤثرات، ولقد أدى ازدياد تعقيد ظواهر املجتمع البرشي يتأرجح 

وحاجة اإلنسان املعارص إىل قيم معيارية متنحه اهلوية واالنتامء، وبخاصة بعد 

اهنيار حماور االنتامء ونظم القيم القديمة التي كانت توجه سلوك األفراد 

ية القول بنسبية القيم، وهتدم واجلامعات املاضية املحلية واإلقليمية، وبطالن فاعل

احلدود بني الثقافات املحلية واإلقليمية والقارية واختالط القيم العاملية جلدير 

إبقاء للنوع البرشي ورقيه، وهذا ال يوجد إال يف . بالبحث عن قيم معيارية عاملية

 ).٢(الرؤية اإلسالمية للقيم 

بسها ثوب اإللزام، فإذا ثم إن القول بالثبات يصبغ القيم صبغة القبول ويل

علم اإلنسان أهنا من اهللا عمل بمقتضاها وواظب عليها، تقربا إليه سبحانه، إذ 

لإلسالم يف كل وجه من وجوه تلك القيم أمر وهني وإباحة ومنع وندب 

مما يعطي اإلنسان شعورا باملسئولية جتاه االلتزاِم هبا ومراقبِة ضمريه ... وكراهة

وَزه وتعدَيه عليها سيكون تعديا حلدود اهللا، ألن الذي توىل حيث إن جتا.. الداخيل

حراسة هذه القيم هو اهللا، ومن جياوز تلك القيم فقد عرض نفسه للظلم واهلوان، 

  ١: الطالقM ; < >= ? @      A B C D E L: قال تعاىل

وذلك عىل النقيض من القيم التي تنتجها املثاليات البرشية، فهي تولد باردة ً 

 حترك نفسا وال ختلق شعورا موضوعيا باملسئولية، مما يستشعر اإلنسان معها ال

                                                             

 .٩٤الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، ص :  يراجع- ١

 ٤٣٠فلسفة الرتبية اإلسالمية، ص : ع يراج- ٢
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إرادة االلتفاف عليها وحماولة التخلص منها إذا وقفت أمام رغباته ونزواته، فكأنام 

تِه أكلها  .صنع قيَمه فإذا ملَّها أو وقفت يف سبيل لذَّ

ن مثال أعىل وهكذا تشكل يف وعي اإلنسان أن االعتامد عىل العقل فقط بدو

يرشده إىل الطريق املستقيم، يقوده إىل بلبلة وقلق ال يستطيع معهام بلوغ السعادة 

التي ينشدها، واختلطت عليه مفاهيم العدل والظلم واخلري والرش، ألهنا خضعت 

لعقول البرش واستهدفت مصاحلهم اخلاصة، وال يستطيع اإلنسان أن خيرج من 

دائم مطلق، وليس ذلك إال للدين وحده، فهو هذا املأزق إال بقانون أخالقي 

ومن هنا تصبح املسافة هائلة بني "القادر عىل أن يقدم هذا القانون املطلوب 

األلوهيُة فيه هللا وحده وما سواه له عبد، : الضوابط والقيم التي تنبثق من تصورٍ 

 األلوهيُة فيه لإلنسان وعقله ومنافعه وبذلك تفقد الصفة األساسية: وتصورٍ 

للثبات واخللود، لتقلب العقل وتلونه، إضافة إىل افتقارها إىل عنرص االرتكاز 

النفيس والعقيل الذي يضمن هلا االحرتام والقبول؛ إذ يصبح اإلنسان املحل 

 ). ١ ("واملعيار يف آن

إن الرؤية الدينية للقيم تؤول إىل حتقيق مصالح العباد ودرء املفاسد عنهم 

 فيها جانب عىل جانب، إذ إن املصالح عبارة عن املنافع بصورة متوازنة ال يطغى

التي يتحقق هبا صالح اإلنسانية يف احلال وفالحها يف املآل، فمطلوب الرشع دوما 

، وهو ما يعني أن املصالح متتد لتشمل حيايت )٢(مصالح العباد يف دينهم ودنياهم 

حية؛ لذا فإن املصالح اإلنسان معا الدنيا واآلخرة، وحتقق رغباته املادية والرو

املجتلبة رشعا واملفاسد املستدفعة إنام تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة 

اآلخرة، ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية، أو درء مفاسدها 

اإلنسان إنام هو إنسان باقتداره ": ، أو ما عرب عنه ابن خلدون بقوله)٣(العادية 

                                                             

 .١٠٦ القيم احلضارية يف اإلسالم ص-١

-قواعد األحكام يف مصالح األنام، العز بـن عبـد الـسالم، دار الكتـب العلميـة:   يراجع٢-

 .٧، ص١بريوت، ج 

 املوافقات يف أصـول الـرشيعة، أبـو إسـحاق الـشاطبي، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، -٣

 .٣١ص، ٢م، ج ٢٠٠٦
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وإذا فسد اإلنسان يف قدرته عىل ... عه ودفع مضاره واستقامة خلقهعىل جلب مناف

سخا عىل احلقيقة وهبذا أخالقه ودينه فقد فسدت إنسانيته، وصار م

 ).١("االعتبار

إن منظومة القيم الرؤية اإلسالمية مبنية عىل رفض أي قيمة تستلب من 

ي شاده القرآن اإلنسان إنسانيته باستعباده واستذالله، لذا فإن اإلنسان الذ

وصاغته السنة النبوية وألزمه الوحي بالقيم األخالقية مل ُيكلف من العبادة إال 

بقدر ما حتصل له اإلنسانية التي من أجلها خلق، فمن قام بالعبادة حق القيام فقد 

أن اإلنسانية ال : استكمل اإلنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ منها، وهو ما يعني

 ).٢(ن رمحة اهللا الواسعة تكتسب قيمتها إال م

أما يف الفلسفات املثالية فإهنا عادت إىل احلتمية كسابقتها الطبعية ولكن يف 

صورة خمتلفة، فبينام ترتد احلتمية عند الطبعيني إىل كيان اإلنسان العضوي أو 

تكوينه النفيس، أو عقله اجلمعي، تنبثق احلتمية عند املثاليني من طبائع األشياء 

فعال بحيث يكون االلتزام بالقيم هو مطابقة الطبيعة لألشياء وصفات األ

واألفعال، وهو ما يؤدي إىل تنازل الفرد عن فاعليته ليندمج يف واقع متعال عنه ال 

 ).٣(يملك أمامه إال التسليم واإلذعان له 

وإذا كان الناس يف حاجة إىل حتديد قاعدة صاحلة للتطبيق عىل فطرهتم 

 جيد تلك القاعدة مسجلة بصورة ما يف ضمريه ويبحث عن ويستطيع كل منهم أن

فليس لدينا أمام هذه األسئلة سوى إجابة ... النور البديع الذي هيدي ضمريه

واحدة تفرض نفسها إذ ال أحد يعرف جوهر النفس ورشيعة سعادهتا وكامهلا مع 

                                                             

 .٣٧٤م، ص١٩٨٤بريوت، -مقدمة ابن خلدون، دار القلم- ١

عبـد املجيـد / تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني، الراغـب األصـبهاين، حتقيـق:  يراجع-٢

 . وما بعدها١٥٠م، ص ١٩٨٨بريوت، -النجار، دار الغرب اإلسالمي

 .١٩٢ نظرية القيم، قنصوة، ص - ٣
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 0 / . - ,( الصالحية الكاملة والبصرية النافذة غري خالق وجودها ذاته، 

 ).  ١( فمنه نقتبس أنوارنا وإليه نتوجه هلداية ضامئرنا ١٤: الملك)   2 1

فإن الفلسفات واملذاهب الفكرية التي انطلقت من اإلنسان : وجممل القول

وانتهت إىل اإلنسان بعيًدا عن رب اإلنسان وقعت يف حمظورات وأدت أحالم 

 وحولت قيمه إما اإلنسان وأخذت من كرامته وضيقت عليه حريته وإرادته، بل

إىل قيم املصلحة اخلاصة وإما إىل قيم الالقيم، وهكذا يدور اإلنسان يف فلك تلك 

الفلسفات ـ سواء قلنا بنسبية القيم أو ثباهتا ـ مادة جامدة ال يرى إال جسدا ماديا 

وجد عن طريق احلتمية الطبعية وسيفنى بنفس الطريقة التي وجد هبا، وليس ثمة 

 .ويطلبها لذاهتاقيم يسعى إليها 

أما الرؤية اإلسالمية، فإهنا عرفت اإلنسان بنفسه، ومن أين جاء، وما 

مصريه، وما املطلوب منه، ثم صاغته يف قانون أخالقي ينصلح به حاله يف الدنيا 

ويسعد به يف مآله، ويوقن يف قرارة نفسه أن الذي خلقه يلطف به يف كل ما يأخذ 

 .، سبحانه يعلم من خلق، وهو اللطيف اخلبريوما يذر، وما يرشع من أمر وهني

	وهكذا ينتهي املطاف إىل أنه  ليس ينتظر العاملُ أنبياَء وال فالسفَة وال "

مصلحني وال علامء ُيبدعون له بِْدعًا جديدًا، وإنام هو يرتقَّب من يستطيع أن يفرسِّ 

مية هي وسائُل له اإلسالم هذا التفسري، وُيثبُت للدنيا أنَّ كلَّ العبادات اإلسال

لْت  َل يف احلّي، فيخلَع، منها ويلبس، إذا تبدَّ عمليٌَّة متنع األخالَق اإلنسانية أن تتبدَّ

أحواُل احلياة فصِعدْت بإنساهنا أو نزلت، وأن اإلسالم يأبى عىل كلِّ مسلم أن 

عة،  يكون إنساَن حالتِه التي هو فيها من الثروة أو العلوم، ومن االرتفاع أو الضَّ

من مخوِل املنزلة أو نباهتِها، ويوجُب عىل كلِّ مسلم أن يكون إنساَن الدرجة التي و

َي يف رشيعٍة  ه وكامله، ويف تقلُّبه عىل منازله بعد أن ُصفِّ انتهى إليها الكون يف سموِّ

 ).٢("بعد رشيعة، وجتربة بعد جتربة، وعلم بعد علم

 

                                                             

 .٣٣-٣٢ن ص دستور األخالق يف القرآ:  يراجع- ١

 .٦٩، ص ٢ وحي القلم، الرافعي، ج -٢
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تجريبية تكمن يف املبدأ الذي وبعد، فيمكن القول بأن خطورة النظريات ال

أحدمها العقالين وهو كل يشء ممكن، واآلخر ال : حيكمها، فهي تقوم عىل مبدأين

أخالقي، وهو كل ما كان ممكنا وجب صنعه، فنتج عن ذلك ما نراه من خراب 

ودمار للقيم، فظهرت أخالق الشواذ، من تغيري اخللقة، وزواج املثلية، وسيادة 

 ...لم، وغياب العدل والرمحة والشفقةالقوة، وانتشار الظ

 :هذا أوال، وإن البحث خرج بجملة من النتائج منها

وما يشتق منها يربهن عىل أن اهللا هو ) قوم( إن االستعامل القرآين ملادة -    

مصدر القيم، وأن مسلكها طريق مستقيم، وأهنا ثابتة فتمتد لتشمل احلياة 

 .كلَّف الذي جعله اهللا خليفة يف األرضوالكون؛ لتعمل أثرا طيبا يف نفس امل

 ألزم اإلسالُم اجلميَع برضورة اخلضوع ملا قرره من قيٍم حتفظ الفرد -    

وأن الكل مسئول عام يفعل ... واملجتمع، بل حتفظ اإلنسان واحليوان، واجلامد

 � ~ Mلتتجىل القيمة التي قلام نجد هلا نظريا يف أي فلسفة أو دين 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L١١٥: لمؤمنونا  

 غاية ما تعرب عنه املذاهب احلداثية والطبعية يف عرصنا هـي خالصـة مـا -     

انتهى إليه السفسطائيون قديام، فإذا كانت السفسطة قـديام قاضـية بـأن الفـضائل 

والقيم من وضع الضعفاء بغية قهر الطبيعة وصد بطش األقويـاء، فـإن املـذاهب 

ات أشــد تعــصبا كــام ورد يف عبــارات نيتــشه احلديثــة رددت املعنــى ذاتــه بعبــار

 .وماركس

 آلت القيم يف املذاهب التجريبية إىل جمرد وقائع علمية متليها عليها احلتميـة -

ذلك أهنا أبطلت اإلرادة اإلنسانية -سواء أتتها من اخلارج أو من الداخل-الطبعية

جربة وقياسـها وردت القيم واختزلتها يف وحدة جتريبية يسهل قيادها إىل بساط الت

باملشاهدة، فالقيم يف نظر البيولوجيني قيم ترد إىل القوانني التي أنتجوها وزعمـوا 

أهنا حتكم الطبيعة والكيان العضوي، كقانون التطور وما ينتج عنه من االنتخـاب 

 .الطبعي والبقاء لألصلح
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 سـواء ويف أعقاهبا تأيت الرؤية النفسية لرتد القيم إىل التكوين النفيس لإلنسان

 .عىل املستوى الفردي أم املستوى اجلامعي

 وعىل إثرها جاءت الفلسفة املثالية أيضا وإن اختلفت معها يف مصدر احلتمية 

 .ومرجعها

 ختبط أتباع مذهب اللذة واملنفعة كام ختبط أسالفهم، فـإذا كانـت اللـذة -      

رواقيني أمور تبعية هي األصل عند األبيقوريني والسعادة ناشئة عنها، فإهنا عند ال

للميول اإلنسانية التي تتجه بطبيعتها إىل اخلـري والـسعادة، وهـذا مـا نجـده عنـد 

 .أصحاب املنفعة أو التحليل النفيس

 مل تستطع الربمجاتية أن تقدم فهام شامال للقيم، ألهنا اجتزأت بعض جوانب -

 .القيمة، وآثرت العمل عىل النظر، واعتربت القيمة بنتائجها فقط

 القــيم عنــد املاركــسية ليــست إال جمــرد انعكــاس بعيــد لــصورة اإلنتــاج -

وعالقاته، وما هي إال تعبري الحق عن املادة ومظهر انعكـاس هلـا، ألن األولويـة 

 .عندهم للامدة

 أما الوجودية فإهنا وإن زعمت أن اإلنسان يتـرصف وفقـا لقيمـه إال أهنـم -

 ثمة ما يلزم الفرد، بل عليه أن خيلق يقرون خيلق هذه القيم كل حلظة، وعليه فليس

ما يلزمه من قيم، وإن حدث وخلقها فلـن تـؤثر يف وجودهـا عليـه، ألنـه يتمتـع 

 .بحرية مطلقة ال حاجة هلا إىل القيم وال إىل االلتزام هبا

 ختالف منظومة القيم يف اإلسالم منظومة القيم الكونية بمختلف فلـسفاهتا -

عدها الضابطة هلـا، فهـي مـستمدة مـن املثاليـة من جهة أصوهلا ومصادرها وقوا

اإلهلية من جهة، وتعد موازين يضبط هبـا املـسلم مـسالكه ويـنظم عـىل درجاهتـا 

خمتلف رشائع اإلسالم، وهيتدي هبا إىل حريته يف إطار معرفة حقوقه وواجباته من 

خيـه، جهة ثانية؛ لتبلغ الغاية يف وصل اإلنسان بربه، والكامل يف عالقة اإلنـسان بأ

 .وحتقيق متام االستخالف يف تعمري الكون علام وعمال
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ا  
مؤرخ وفيلسوف ) م١٤٠٦ -١٣٣٢/ هـ، ٨٠٨-٧٣٢(، ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب : عريب، يعترب أحد أعظم املفكرين يف العامل، له

ي السلطان األكرب، ووضع له مقدمة جعلت منه مؤسسا والعجم والرببر ومن عارص من ذو

 .لعلم االجتامع وفلسفة التاريخ

فيلسوف يوناين، مؤسس األبيقورية، قال بأن اللذة ) م.  ق٢٧٠ -٣٤١ (Epicurus أبيقور،

 .أو السعادة هي غاية احلياة اإلنسانية، واعترب اإلدراك احليس أساس املعرفة الوحيد

فيلسوف يوناين، تلميذ ) م. ق٣٢٢-٣٨٤(	Aristotle، أرسطو، أرسطو طاليس

األورغانون، : ألفالطون، ويعد واحدا من أعظم الفالسفة، قال بمثالية مغايرة ألفالطون، له

 .السياسة، كتاب ما وراء الطبيعة، وكتاب الطبيعة، وكتاب الشعر

د فيلسوف يوناين، يعد واضع علم الفلسفة بع) م.  ق٣٤٧ -٤٢٨(	Plato، أفالطون

اجلمهورية، ومؤلفات أخرى عالج فيها السياسة : سقراط، واكتملت عىل يد أرسطو، له

 . والرياضة والرتبية والفضيلة وغريها

 املهتمني بالتاريخ من واحداكاتب بريطاين، يعترب ) معارص(	Almond	Ian أملوند، إيان،

ية واحدة، تاريخ التصوف والتفكيك، ديانتان حتت را: املشرتك بني اإلسالم والغرب، له

 .اإلسالم يف الفكر األملاين من اليبنتز إىل نيتشه

فيلسوف أملاين اشرتاكي، يعترب ) ١٨٩٥ -١٨٢٠ (Engels	Friedrich، إنجلز، فردريك

أبرز املسهمني مع ماركس يف تأسيس الشيوعية احلديثة، شارك يف وضع البيان الشيوعي، 

 .وأكمل كتاب رأس املال بعد وفاة ماركس

فيلسوف يوناين، يعترب أول ) م. ق٤١٠-٤٨٥(	Protagoras، تاغوراسبرو

السفسطائيني، اعترب أن اإلنسان مقياس كل يشء، وكان له أثر كبري يف التفكري األخالقي 

 .والسيايس
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فيلسوف وعامل اقتصاد بريطاين، )  م١٨٣١ -١٧٤٨ (Bentham	Jeremy بنتام، جريمي،

 .مقدمة ملبادئ األخالق والترشيع: سية، لهاعترب ان املتعة غاية احلياة األسا

فيلسوف بريطاين، عني بالتأليف يف ) م١٩٥٣ -١٨٩١ (Joad	M.	E.	C. م،. أ. جود، س

الفلسفة، ألف نحو أربعني كتابا، كان من دعاة العقالنية القائمة عىل املناهج التجريبية يف 

 .امنفصول يف الفلسفة ومذاهبها، عودة اإلي: العلوم الطبيعية، له

	Williamجيمس، وليم  James)فيلسوف وعامل نفس أمريكي، طور ) ١٩١٠ -١٨٤٢

 .الفلسفة الربمجاتية، وله مبادئ علم النفس، رضوب اخلربة الدينية، الربمجاتية

	Emile ،دور كايم، إميل Durkheim) فيلسوف، وعامل اجتامع ) م١٩١٧ -١٨٥٨

تقسيم العمل االجتامعي، قواعد املنهج يف : فرنيس، أحد مؤسيس علم االجتامع احلديث، له

 . السوسيولوجي

فيلسوف وعامل نفس أمريكي، أبرز ممثيل ) م١٩٥٢ -١٨٥٩ (Dewey	John ،ديوي، جون

املدرسة واملجتمع، اخلربة : احلركة التقدمية يف علم الرتبية بأمريكا، طور الفلسفة الربمجاتية، له

 .والطبيعة

	Jean سارتر، جان بول، Paul	 Sartre) فيلسوف فرنيس، زعيم ) م١٩٨٠ -١٩٠٥

 .الغثيان. الوجود والعدم، الوجودية مذهب إنساين: املدرسة الوجودية الفرنسية، له

فيلسوف يوناين، يعترب واضع أسس الفلسفة ) م.  ق٣٩٩ -٤٧٠ (Socrates سقراط،

لفضيلة هي للثقافة الغربية، ثم تطورت عىل يد أفالطون، واكتملت عىل يد أرسطو، اعترب أن ا

 .املعرفة

فيلسوف أملاين، اعترب ) م١٨٦٠ -١٧٨٨ (Schopenhauer	Arthur شوبنهور، آرثر،

: أن إرادة اإلنسان هي الالعقالنية العمياء، وهي التي تقرر معظم أفعاله وليس العقل، له

 .العامل كإرادة وفكرة

	Von	Friedrich	Christoph	Johann، شيللر، جوهان كريستوف فريدريش فون

Schiller) مؤرخ وفيلسوف أملاين، اهتم بقضايا احلرية واملثالية، وله آثار ) م١٨٠٥ -١٧٥٩

 .مرسحية
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طبيب وعامل نفس نمساوي، ) م١٩٣٩ -١٨٥٦ (Sigmund	Freud فرويد، سيجموند،

مؤسس طريقة التحليل النفيس، ويعد أشهر علامء النفس وأبعدهم أثرا يف الفكر احلديث، رد 

 .دراسات يف اهليسترييا، تأويل األحالم: ريزة اجلنسية يف تكوين الشخصية، لهكل يشء إىل الغ

	Yoshihiro فوكوياما، يوشيهريو فرانسيس، Francis	 Fukuyama	)١٩٥٢-

فيلسوف واقتصادي أمريكي، قال بأن الليربالية والديمقراطية الغربية هي هناية ) معارص

هناية التاريخ واإلنسان : تنجون وهيجل، لهالتطور االجتامعي والثقايف لإلنسان، تأثر هبن

 .األخري

فيلسوف أملاين، تتلمذ عىل ) م١٨٧٢ -١٨٠٤ (Feuerbach	Ludwig فويرباخ، لودفيغ،

 .يف الفلسفة النرصانية، روح النرصانية: يد هيجل، وتأثر بامركس، واقتنع بكثري من آرائه، له

سوف أملاين، قال بأن العقل فيل) م١٨٠٤ -١٧٢٤( Kant	Immanuel كانط، إيامنوئيل،

البرشي عاجز عن إدراك حقائق األشياء يف ذاهتا، وأن كل ما نستطيع معرفته عنها هو ظاهرات 

 .نقد العقل املحض، نقد العقل العميل: ليس غري، له

	Louis الفيل، لويس Lavelle	)فيلسوف فرنيس، من املتحمسني ) م١٩٥١ -١٨٨٣

 .حلارض الكيل، نظرية القيمةوعي األنا، ا: لنظرية التطور، له

فيلسوف إنجليزي، عارض نظرية احلق ) م١٧٠٤ -١٦٣٢ (Locke	John ،لوك، جون

اإلهلي، وتبنى الدفاع عن حقوق اإلنسان الطبيعية، يعترب مؤسس املذهب التجريبي، حيث 

 .اعترب أن التجربة أساس املعرفة

لسوف أملاين، مؤسس عامل اقتصاد وفي) م١٨٨٣ -١٨١٨(	Marx	Karl ماركس، كارل،

الشيوعية احلديثة، عرفت نظرياته باسم املاركسية، واعترب أن املجتمعات تتقدم من خالل 

 .رأس املال، البيان الشيوعي، األجور واألسعار واألرباح: الرصاع بني الطبقات، له

	Herbert ماركيوز، هربرت، Marcuse) فيلسوف أمريكي، ) م١٩٧٩ -١٨٩٨

 .احلضارة، اإلنسان أحادي األبعادإيروس و: ماركيس، له

فيلسوف أملاين، دعا إىل ) م١٩٠٠ -١٨٤٤(	Nietzsche	Friedrich نيتشه، فريدريتش،

نقض األديان ورضورة انرصاف اإلنسان إىل االرتفاع بذاته حتى يبلغ مرتبة اإلنسان األسمى، 

 .هكذا تكلم زرادشت، ما وراء اخلري والرش، هذا هو اإلنسان: له
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	Nicolai ، نقوالي،هارمتان Hartmann) كاتب وفيلسوف أملاين، ) م١٩٥٠ -١٨٨٢

اهتم باألخالق وزعم أنه يدافع عن اإلنسان ويريد أن يرد إليه اعتباره من الناحية الكونية 

 .األخالق: وإعالء قيمة احلرية لديه، له

ملعارف  فيلسوف أمريكي، عني بفلسفة األخالق، شارك يف دائرة ا،Mid	Hunter هنرتميد،

 .الفلسفة أنواعها ومشكالهتا، مقدمة إىل علم األخالق: األمريكية، له

فيلسوف إنجليزي، اعترب بأن ) م١٦٧٩ -١٥٨٨ (Hobbes	Thomas، هوبز، توماس

الناس أنانيون بطبعهم، وأهنم ال بد من دخوهلام يف عقد اجتامعي تعهدوا بموجبه طاعة 

 . يف اجلسد، يف اإلنسانيف املواطن،: السلطان تالفيا للفوىض، له

 فيلسوف يوناين، من اتباع أبيقور، انحرف عن مذهب اللذة واعترب ،Hegesias هيجسياس،

أهنا عادة ما تنتهي إىل األمل، وأن السعادة ال تنال يف احلياة، بل إن احلياة ليست جديرة بأن 

 ار جوعا، االنتح: تعاش، لذا فمنتهى اللذة أن ينتحر اإلنسان ختلصا من األمل، له

 -١٧٧٠ (Hegel	Friedrich	Wilhelm	Georg، هيجل، جورج ويليام فريدريش

فيلسوف أملاين، مؤسس الديالكتيكية اجلدلية، واعترب أن العامل املحدود ال يعدو أن ) م١٨٣١

 . يكون انعكاسا للعقل، الذي وحده حقيقي بكل ما يف الكلمة من معنى

	David، هيوم، ديفيد Hume) فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي، طور ) م١٧٧٦ -١٧١١

املذهب التجريبي جلون لوك إىل شك مطلق، واعترب أن التجربة مصدر املعرفة، وأن وجود اهللا 

 .بحث يف الفهم البرشي: وأصل الكون أمور ال سبيل إىل معرفتها، له

فيلسوف ) م١٩٤٧ -١٨٦١ (Whitehead	North	Alfred، وايتهيد، ألفريد نورث

مفهوم :  إنجليزي، يعرف بأنه أبرز الفالسفة املنتمني إىل فلسفة الصريورة، لهوعامل رياضيات

 .الطبيعة، العلم والعامل احلديث، الصريورة والواقع



    

 

 

 

 

٤٢٠

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

اس ا 

  األجور واألسعار واألرباح، كارل ماركس، دار التقدم، موسكو، الطبعة

 .الثانية، بدون سنة طبع

 حممود حب اهللا، دار إحياء الكتب :إرادة االعتقاد، وليم جيمس، ترمجة 

 .م١٩٤٦العربية، 

  ،االستقراء واملنهج العلمي، حممود فهمي زيدان، دار اجلامعات املصـرية

 .م١٩٩٧

  استنباط القيم يف حقل علمي، د فتحي ملكاوي، بحث منشور يف كتاب القيم

 نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح، دار: يف الظاهرة االجتامعية، حترير

 .م٢٠١١البشري، مرص، الطبعة األوىل 

  ،م١٩٥٢أسس الصحة النفسية، عبد العزيز القويص، دار النهضة، القاهرة. 

  ،م١٩٧٤اإلنسان ذلك املجهول، ألكيس كاريل، مؤسسة املعارف، بريوت. 

 جمموعة من الباحثني، د: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، حتقيق .

 .ت

 يوسف كرم، دار املعارف، القاهرة، الطبعة اخلامسة، تاريخ الفلسفة احلديثة ،

 . م١٩٨٦

  ،تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة

 .م٢٠١٤القاهرة، 

  حتقيق يف الذهن البشـري، ديفيد هيوم، ترمجة حممد حمجوب، دار النهضة

 .م٢٠٠٨العربية، بريوت، 

 دودها، طه عبد الرمحن، طبع كلية اآلداب تعددية القيم، ما مداها وما ح

 .م٢٠٠١والعلوم اإلنسانية، مراكش، الطبعة األوىل 

 عبد املجيد : تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني، الراغب األصبهاين، حتقيق

 .م١٩٨٨بريوت، -النجار، دار الغرب اإلسالمي

 اخلامسة، متهيد للفلسفة، حممود محدي زقزوق، دار املعارف، القاهرة، الطبعة 

 .م١٩٨٤
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  الدراسة العلمية للسلوك االجتامعي، نجيب إسكندر وآخرون، دار النهضة 

 .   العربية للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة الثالثة

  ،دروس يف الفلسفة، يوسف كرم، إبراهيم مدكور، عامل اآلداب، بريوت

 .م٢٠١٦

 ة يف القرآن، حممد دستور األخالق يف القرآن، دراسة مقارنة لألخالق النظري

 . ت.د. عبد الصبور شاهني، مؤسسة الرسالة: عبد اهللا دراز، تعريب وحتقيق

  ،الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، حممد عبد اهللا دراز، دار القلم

 .م٢٠٠٧بريوت، 

  ،م١٩٦٧رواد املثالية يف الفلسفة الغربية، عثامن أمني، دار املعارف، القاهرة. 

 املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، طه عبد الرمحن، املركز روح احلداثة 

 .م٢٠٠٦الثقايف العريب الدار البيضاء، 

  روح الدين من ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية، طه عبد الرمحن، املركز الثقايف

 .م٢٠١٢الدار البيضاء، -العريب

 لطبعة الثالثة، الزمان الوجودي، عبد الرمحن بدوي، دار الثقافة، بريوت، ا

 .م١٩٧٣

 حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : السنن الكربى البيهقي، حتقيق

 .م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة-بريوت

  ،سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية، طه عبد الرمحن

 . م٢٠٠٠طبعة األوىل، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ال

  شوبنهور، عبد الرمحن بدوي، ضمن سلسلة خالصة الفكر األورويب، دار

 .بريوت-القلم

  ،شيللر، عثامن أمني، ضمن سلسلة نوابغ الفكر الغريب، دار املعارف، القاهرة

 . م١٩٩٨الطبعة األوىل، 

  ،عريبدار إحياء الرتاث الحممد فؤاد عبد الباقي، : حتقيقصحيح اإلمام مسلم-

 .بريوت

 لبيب النجيحي، : الطبيعة البرشية والسلوك اإلنساين، جون ديوي، ترمجة

 .م١٩٦٣مؤسسة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 



    

 

 

 

 

٤٢٢

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

  ،العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة، عبد الوهاب املسريي، دار الرشوق

 .م٢٠٠٢القاهرة، 

 والنرش، دمشق، الطبعة العمدة يف فلسفة القيم، عادل العوا، طالس للرتمجة 

 .م١٩٨٦األوىل، 

 بريوت، ط-العمل الديني وجتديد العقل طه عبد الرمحن املركز الثقايف العريب /

 .م٢٠٠٦الرابعة، 

  ،الفرد يف فلسفة شوبنهور، فؤاد كامل، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة

 .م١٩٩١

 نهضة العربية، القاهرة، فلسفة األخالق نشأهتا وتطورها، توفيق الطويل، دار ال

 .م١٩٧٩الطبعة الرابعة، 

  فلسفة الرتبية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالفلسفات املعارصة، ماجد عرسان

 م، ٢٠٠٩الكيالين، دار الفتح للدراسات والنرش، عامن، 

  الفلسفة أنواعها ومشاكلها، هنرت ميد، ترمجة فؤاد زكريا، هنضة مرص للطباعة

 .م١٩٧٥طبعة الثانية، والنرش، القاهرة، ال

  ،قضايا فكرية واجتامعية يف ضوء اإلسالم، حممود حممدي زقزوق، دار املنار

 .م١٩٨٨القاهرة، 

  ،قواعد األحكام يف مصالح األنام، العز بن عبد السالم، دار الكتب العلمية

 .م١٩٩٩بريوت، الطبعة األوىل، 

  ،دار البصائر، الطبعة القيم احلضارية يف اإلسالم، حممد عبد الفتاح اخلطيب

 .م٢٠١١األوىل، 

  ،القيم يف الظاهرة االجتامعية، حترير سيف الدين عبد الفتاح، نادية مصطفى

 .م٢٠١١دار البشري للثقافة والعلوم، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 حممد صبح، دار كنعان، دمشق، : جاك اتايل، ترمجة: كارل ماركس أو فكر العامل

 .م٢٠٠٨

  ،أمحد أمني، دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة الثالثة، كتاب األخالق

 .م١٩٣١

 سامل يفوت ومطاع صفدي، مركز : الكلامت واألشياء، مشيل فوكو، ترمجة

 .م١٩٩١اإلنامء القومي، بريوت،



    

 

 

 

 

٤٢٣

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

  ،هـ، ج ١٤١٤لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة

١٢. 

  الوجود، عبد الوهاب املسريي، دار اللغة واملجاز بني التوحيد ووحدة

 .م٢٠٠٢الرشوق، القاهرة، 

 اللفياثان األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، توماس هوبز، ترمجة :

 .م٢٠١١ديانا حرب، برشى صعب، دار كلمة، أبو ظبي، 

  ،م١٩٧٥املاركسية واإلسالم، مصطفى حممود، دار املعارف، القاهرة. 

 أمحد حسن الزيات، اجلامعة املرصية، : الند، ترمجةحمارضات يف الفلسفة، ال

 .م١٩٢٩

 حممد ضياء الرمحن األعظم، دار . املدخل إىل السنن الكربى البيهقي، حتقيق د

 . الكويت–اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

  ،م٢٠١٣املدرسة القرآنية، حممد باقر الصدر، دار الكتاب اإلسالمي. 

 عبد احلليم حممود، أبو : ه كريسون، ترمجةاملشكلة األخالقية والفالسفة، أندري

 . م١٩٧٩بكر ذكري، دار الشعب، القاهرة، 

  ،املشكلة اخللقية، زكريا إبراهيم، ضمن سلسلة مشكالت فلسفية، مكتبة مرص

 .م١٩٦٩القاهرة، 

  مصري اإلنسان، كونت دي نوي، ترمجة خليل اجلر، املطبعة البوليسية، دار

 .م١٩٦٧جونية، لبنان، 

  م١٩٨٢الفلسفي، مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، املعجم. 

  ،املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، اهليئة العامة للمطابع األمريية، القاهرة

 .م١٩٨٣

 مغامرات األفكار عرض فلسفي رائع لألفكار واحلضارات، وايتهيد، ترمجة :

 .م١٩٦٠أنيس زكي حسن، مكتبة النهضة، بغداد، 

 حممد سيد كيالين، دار : يب القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق املفردات يف غر

 . املعرفة، بريوت

 بريوت، الطبعة -مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، دار القلم

 .م١٩٨٤الرابعة، 



    

 

 

 

 

٤٢٤

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

  مقدمة يف علم األخالق، حممود محدي زقزوق، دار القلم، الكويت، الطبعة

 .م١٩٨٣الثالثة، 

 يعة، أبو إسحاق الشاطبي، اهليئة املرصية العامة املوافقات يف أصول الرش

 .م٢٠٠٦للكتاب، 

  موسوعة القيم ومكارم األخالق العربية واإلسالمية، مرزوق بن صنيتان بن

 .م٢٠٠٠تنباك وآخرون، دار رواح، الرياض، الطبعة األوىل، 

 ئر، نظرية القيم يف الفكر املعارص بني النسبية واملطلقية، الربيع بن ميمون، اجلزا

 .م١٩٨٠

  ،نظرية القيم يف الفكر املعارص، صالح قنصوة، دار التنوير للطباعة والنرش

 .م٢٠١٠بريوت، سنة 

  نقد القيم مقاربات ختطيطية ملنهاج علمي جديد، عبد اهللا الفيفي، مؤسسة

 . م٢٠٠٦االنتشار العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 حسني أمحد أمني، : ، ترمجةهناية التاريخ وخاتم البشـر، فرنسيس فوكوياما

 .م١٩٩٣مركز األهرام للرتمجة والنرش، القاهرة، 

  نيتشه، عبد الرمحن بدوي، ضمن سلسلة خالصة الفكر األورويب، دار النهضة

 .م١٩٥٦القاهرة، 

  ،هل يمكن قيام أخالق وجودية، عبد الرمحن بدوي، مكتبة النهضة املرصية

 .م١٩٩٨القاهرة، 

  عبد : األنطولوجيا الظاهراتية، جان بول سارتر، ترمجةالوجود والعدم بحث يف

 .م١٩٦٦الرمحن بدوي، منشورات دار اآلداب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 عبد املنعم احلفني، الدار : الوجودية مذهب إنساين، جان بول سارتر، ترمجة

 .م١٩٦٤املصـرية، الطبعة األوىل، 

 م٢٠١٦زيع، القاهرة، الوجودية، جون ماكوري، دار الرشق للنرش والتو. 

  ،م٢٠٠٢وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي، املكتبة العرصية، القاهرة. 



    

 

 

 

 

٤٢٥

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 فهرس املوضوعات

 ٣٥٠..................................................................مقدمة

 ٣٥٧.............................................متهيد مفهوم القيم وتصنيفها

 ٣٥٧...............................................:مفهوم القيم: أوال

 ٣٥٨..............................................:القيم يف االصطالح

 ٣٦٠..............................................: تصنيف القيم: ثانيا

 ٣٦٢..........................القيم بنسبية القول ونتائج مصادر األول الفصل

 ٣٦٣.........هبا القائلني عند القيم نسبية ومنطلقات مصادر األول املبحث

 ٣٦٤..........................................: املذهب التجريبي: أوال

 ٣٦٦...........................................: املذهب املاركيس: ثانًيا

 ٣٦٩.........................................: املذهب االجتامعي: ثالًثا

 ٣٧٢....................................:مذهب التحليل النفيس: رابعا

 ٣٧٥...................................:املطلقة اإلرادة مذهب :خامسا

 ٣٧٧...............................................:الوجودية: سادسا

 ٣٧٩................................................:الربامجاتية: سابعا

 ٣٨٤.....................................:القيم بنسبية القول أسباب *

 ٣٨٦...................القيم بنسبية القول عىل املرتتبة النتائج الثاين املبحث

 ٣٩٥...........................القيم بثبات القول ونتائج مصادر الثاين الفصل

 ٣٩٦..............................................................:توطئة

 ٣٩٧..........هبا القائلني عند القيم ثبات ومنطلقات مصادر األول املبحث

 ٣٩٧................:مصادر القول بثبات القيم يف الفلسفة املثالية: أوال

 ٤٠٣...................مصادر القول بثبات القيم يف الرؤية الدينية: ثانيا



    

 

 

 

 

٤٢٦

  المجلد الثالث من العدد  السادس والثالثين لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 دراسة يف املصادر والنتائج... القيم بني النسبية والثبات 
 

 ٤٠٩...................القيم بثبات القول عىل املرتتبة النتائج الثاين املبحث

 ٤١٤...................................................................خامتة

 ٤١٦..........................................................معجم األعالم

 ٤٢٠..........................................................فهرس املراجع

 ٤٢٥.....................................................فهرس املوضوعات

 


