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مقال
جذور الفكر الغربي املعاصر " نسبية القيم"
إعداد  :أمل سعد القرني  ،باحثه يف الدكتوراه  .جامعة أم القرى

بسم هللا الرحمن الرحيم

يرى كثير من املفكرين الغربيني أن متيز اإلنسان احلديث يكمن يف مقدرته على التغي السريع ،ألنه
يعيش يف بيئة كل ما فيها يتغي ،حسب صيورة املادة ،وحسب الظروف االجتماعية والبيئية ،واحلقبة
التارخيية .فنشأة من حتوالت العصر احلديث ،ومنذ مرحلة اإلصالح الديين وما شرعه فالسفة األنوار من
منظومات مفتوحة ال مغلقة ،خاضعة ألحكام التطور والرتاكم؛ ال حمكومة ابلقوانني املطلقة .كل هذا يعين
يف هناية األمر أنه ال توجد طبيعة بشرية تتسم بقدر من الثبات ،ومن مث ال توجد إنسانية مشرتكة ،فتتعدد
الرؤى والتطلعات ،وتسود النسبية املطلقة (الشاملة).
وكان أن هبت رايح احلداثة والتغيي يف أوراب ،وشهدت موجة قوية لطرد امليتافيزيقا من ميدان القيم
واألخالق ،فأصبحت عارية من أصول دينية أو إهلية ،فتكون مبدأ (النسبية يف القيم) ،والذي هو :جمموعة
من األفكار والعواطف والعادات اليت تتصل ابإلنسان ،تقدم له حرية االختيار ،فهي تتصف ابلتغي ،ال
ت عرف الثوابت .فيرتتب على ذلك جواز اختالف القيم (أو ضرورة اختالفها) ابختالف الوسط الثقايف يف
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األماكن املختلفة ،واليت ال تعود فيها بعض القيم صاحلة ،ويلزم استبدال قيم جديدة هبا ،حبسب اختالف
طبيعة اجملتمع وأفراده ،وما يرونه صاحلا هلم ،حمققا حلاجاهتم )1( .فشاع هذا االفرتاض الفلسفي يف الغرب،
ومن مث بدأ أيخذ طريقة لنا ،مثل كثي من املنتجات احلضارية الغربية األخرى ،واليت ال ندرك أحياان دالالهتا.
وال نشك يف أن التغي يعد من أهم مسات الوجود اإلنساين ،ولكن هل كل أبعاد اإلنسان تتغي؟ أال
يوجد أي شكل من أشكال الثبات؟ ما هي مرجعية املذاهب النسبية يف تصورهم للقيم؟ وكيف حيكم هؤالء
على سلوك ما أنه موافق للقيم أو خمالف هلا إذا مل يكن لديهم مبادئ وقيم مطلقة حيتكموا إليها؟ بل وحيق
لنا أن نتساءل عن إمكانية قيام حضارة إنسانية يف إطار من النسبية املطلقة؟ وكيف كانت نظرة اإلسالم
للقيم؟
عند النظر إىل اجلدل الدائر حول القيم ،ومدى نسبيتها وعدم ثباهتا ،جند أنه ليس جديدا على الفكر
اإلنساين ،بل إنه يضرب جبذوره إىل ما وصلنا عن فالسفة اليوانن يف القرن اخلامس قبل امليالد ،حيث ولدت
النسبية يف ِحجر السوفسطائيني ،الذين صاغوها يف العبارة املشهور "اإلنسان معيار كل شيء" ،مبعىن أنه هو
الذي حيدد احلقائق العلمية ،والقيم اخللقية ،وبوسعه أن يعدهلا ،أو يلغيها ،أو يستبدهلا ،حيث عُرفوا أبهنم

الذين قاموا إباثرة املسائل األخالقية والقواعد القيمية ،وماهية األخالق ،وملاذا يتوجب وجودها؟ ( ،)2فجعلوا
القوانني األخالقية مبتكرات بشرية )3(.وهبذا جند أهنم ِ
عمدوا إىل هدم القيم اليت سادت عصرهم ،وجعلوها
نسبية ذاتية ،وهذا يؤكد أن القيم السفسطائية يف حقيقتها ضد البشرية.
األبيقورية ،حيث اهتم األبيقوريون
أما يف العصر الروماين جند السيادة للقيم الفلسفية للشكاك والرواقّية و ّ
و الرواقيني بكيفية تنظيم احلياة بطرح الرغبات و اللذات اللحظية من أجل رغبات طويلة املدى ولذات عليا،
وكان الشعار « ّتعلم أن تعمل بدون األشياء اليت قد يسلبها العامل منك حىت ال تصاب بسهام احلظ العاثرة»،
و أقّر أبيقور ابلّلذة بوصفها اخلي األمسى ،وابألمل بوصفه الشر األقصى ،وذهب إىل أن الفضيلة ليس هلا قيمة

يف ذاهتا ،بل يف الّلذات اليت تقرتن هبا )4(.ولكنها لّذة ليست مطلقة إهنا نسبية تقاس دائما ابألمل املقابل هلا
و ختضع ابستمرار لقانون التباين. )5( .
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الشك ( )Scepticismeواليت انبثقت خالل أزمة
وإىل جانب
األبيقورية والرواقّية تفشت أيضا نزعة ّ
ّ

اجملتمع القدمي (القرن الرابع قبل امليالد) كرد فعل على املذاهب الفلسفية السابقة اليت حاولت أن تفسر العامل

احلسي عن طريق اجملادالت التأملية ،واليت قادت إىل إنكار العلم و املعرفة و الفلسفة ،وأبرز ممثلي هذا االجتاه
فيون  ،Pyrrhonمث جاء بعده أرقاسيالس Arcesilasو قرنيادس ،وهم الذين يدعون إىل اعتقاد
االحتمال يف كل شيء)6(.
ويتلخص موقفهم يف أنه مادام ليس هناك صواب مطلق وخطأ مطلق ،فيمكن الشك إذن يف الصواب
واخلطأ نفسيهما ،إهنم يرون أن مجيع األحكام سواء كانت أحكام عن الواقع أم أحكام عن القيمة ال ميكن
األبيقورية والرواقّية أم الشكاك؛ شككوا يف كل
الربهنة عليها بصورة مالئمة )7(.والنتيجة أن هؤالء سواء من
ّ

القيم السائدة ،فلم يعد هناك نظام يقيين اثبت ميكن لإلنسان أن يطمئن إليه .لذا جند أهنم وضعوا الغاية
األخالقية خارج القيم نفسها ،وأن اللذة هي معيار القيم)8(.
وقد تصدى هلم سقراط؛ مدافعا عن موضوعية احلقيقة والقيمة واستقالهلما عن إرادة اإلنسان وشهواته.
وماتت النسبية دهرا طويال ،مث ما لبثت وأن ظهرت من جديد وشاعت يف الفكر الفلسفي األورويب
احلديث)9(.
ففي العصور الوسطى ،م عروف أن الكنيسة كانت تنطلق آنذاك يف حكمها ألورواب من نص اإلجنيل
املقدس الذي كان اثبتا واليت كانت حتتكر تفسيه ،وعندما قامت حقائق علمية وكونية متعددة تناقض النص
الثابت ،وقع التصادم املريع بني الدين (احملرف) والعلم ،واهنزمت الكنيسة أمام حقائق العلم ،وصار الربط
منذئذ بني النص املقدس وثبات احلقيقة ،وبني العلم ونسبية احلقيقة.
وعليه ،فإن املسيحية مل حتافظ على نقاء مصادر القيم الدينية ،وما لبثت أن أتثرت ودخلتها أفكار
وضعية عديدة ،حيث إن القيم املسيحية (احملرفة) كانت تتصف إبنكار حقوق الفرد يف احلياة الطبيعية ويف
تلبية حاجاته الضرورية ونزعاته النفسية الفطرية ،وال شأن هلا إبصالح اجملتمعات )10(.وقد ترتب على ذلك
أن نشأت املذاهب الوضعية وجعلت القيم نسبية متغية ،ليس هلا وجود موضوعي.
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وعند البحث يف أصول وجذور هذه املذاهب الوضعية يف العصر احلديث ،والقائمة على األساس
النسيب ،جند أهنم متفقون يف إخراج القيم واألخالق من الوصاية امليتافيزي ّقية الدينّية ،وحماولة دراستها دراسة

موضوعية ،وهذا ما يتضح من البحث يف مرجعية املذاهب القائمة على النسبية.
ّ

فاملذهب التجرييب الذي ينطلق من مبدأ أن اإلنسان يولد وهو ال يعرف شيئا" ،فاإلنسان يولد
صفحة بيضاء ...وأن اللذة جوهر اخلي ،واألمل جوهر الشر" كما قال جون لوك ،عندئذ تصبح األفعال
الصاحلة خية ،واألفعال القبيحة شريرة ،وهكذا تكون التجربة اليومية مصدر القيم .فتبلور هذا االجتاه عند
الذين استبعدوا املطلق والغاية ورفضوا كل فكر قبلي ميتافيزيقي غييب ،ومن مث ردوا األصول األولية للتجربة،
و أصبح معهم التقيد ابملوضوعية يف البحث و الدراسة والتجربة شرطا أساسيا)11(.
فأضحى هذا املذهب مهيمنا ومسيطرا على كل املذاهب اليت أتت بعده ،ويتضح ذلك يف سرب أغوار
األفكار والفلسفات اليت اعتمدت التجربة مصدرا للقيم ،وعاجلتها ابلنظر إىل اإلنسان املوجه لكل شيء
حوله ،بعيدا عن مصدر أعلى يعود إليه ،ويستمد منه قيمه وأخالقه.
كذلك ذهب املذهب املاركسي ،إىل أن القيم ليست مطلقة ،بل هي نسبية ومتغية؛ ألهنا اتبعة للظروف
االقتصادية اليت تتحكم يف كل شيء .ولقد أقام ماركس نظريته يف القيم على أسس اقتصادية ،تتمثل يف عالقة
القيمة ابلعمل)12(.
بذلك يكون النظام االقتصادي مصدرا للقيم ،وما الدين واألخالق وغيها إال آاثرا هلذا النظام ،وعالمات
دالة عليه واتبعة له ،ابعتبار اإلنتاج هو القيمة احلاكمة.
ويرى أنصار املذهب االجتماعي أن القيم األخالقية ليست فطرية وليست فردية ،بل هي انبعة من
الوسط االجتماعي للفرد ،فاجملتمع يتجاوز إرادة األفراد ،إىل أن يصبح ضمي الفرد انعكاس لضمي اجلماعة،
وعندئذ يستحسن الفرد األفعال اليت يستحسنها اجملتمع ،ويستقبح األفعال اليت يستقبحها اجملتمع .يقول
دوركامي "ليس هناك سوى قوة أخالقية واحدة تستطيع أن تضع القوانني للناس ،هي اجملتمع" و هذا يعين أن
لكل جمتمع أخالقه ،كما أنه ال توجد أخالق واحدة لدى اجلميع)13(.
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لذا جند أن هؤالء االجتماعني عملوا على إزاحة األسلوب الديين والقيم الثابتة ،قتلت يف الفرد معىن
اإلنسانية.
بينما ذهب فالسفة مذهب التحليل النفسي إىل أن مصدر القيم هو الوجدان النفسي مبا خيتلجه من
رغبات ومشاعر ،فليس مثة قيمة إال ما كان يرضي رغبة ،أو يثي انفعاال ،أو جيسد دافعا .حيث يرى فرويد
أحد رواد هذا املذهب أن الغريزة اجلنسية مصدر القيم ،إذا يسعى إىل إثبات أهنا الدافع للقيم اليت يتحلى هبا
اإلنسان ،واملميزة ملراحل النمو املبكرة ،وهي مبثابة الناقد األعلى للذات ،كما أهنا مصدر أفعال التقومي
لديه )14(.فنستنتج أن نظريته لن تتحقق إال يف بيئة وبُعد مستقل عن الدين.
أما مذهب اإلرادة املطلقةّ ،عد كل من شوبنهور ونيتشه (اإلرادة املطلقة مصدرا للقيم) ،فقد اعترب

شوبنهور الشفقة والرمحة منتهى ما تؤدي القيم إليه ،بينما تبلغ منتهاها إىل إرادة القوة والعنف عند نيتشه)15(.
وأما املذهب احلسي ،املتمثل يف آراء هيوم والذي يرى أن املعارف والقيم إمنا يكتسبها اإلنسان عن
طريق احلس .لذا خيلص إىل أن القيم يف النهاية ترجع إىل اإلحساس األخالقي ،الذي ميتلك القدرة على
حتقيق الرغبات وملكة الذوق)16(.
وهكذا نرى أن القيم غي اثبته عند املذهب احلسي ،وجعل القيم معطى وضعي ذايت ،تنفي كل عالقة
بني القيم األخالقية والدين.
وغدت القيم يف املذهب الوجودي ،على يد أساطي الفلسفة الوجودية أمثال كيكجارد – مارسيل-
سارتر ،هي احلرية املطلقة لإلنسان حيرك هبا قيمه؛ ليخلق وجودا ذاتيا لنفسه ،فاإلنسان هو اخلالق الوحيد
ملعىن القيم يف العامل)17(.
فنجد أهنم أسقطوا مجيع القيم والثوابت واألخالق ،فكانت فلسفتهم يف احلقيقة ضربة قاصمة للقيم
والفضائل ،هوت ابإلنسانية إىل القلق والغربة واليأس والعدمية.
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وأييت املذهب الربامجايت وأعالمه من أمثال :وليام جيمس -جون ديوي ،ليؤكدوا ما سبق من نظرايت
تدعي نسبية القيم ،لتصل إىل غاايهتا املنشودة ،من كون األمور بنتائجها ،والغاية تربر الوسيلة ،واملنفعة مصدر
القيم .يتمثل ذلك يف مقولة وليام جيمس" :اخلي يقوم على إشباع مطالب حياة اإلنسان وحتقيق رغباته،...
دعوان نعتنق مطالب احلياة ومقتضياهتا"!)18(.
هبذا ذهب الربامجاتيون إىل أن القيم مصونة مىت ثبتت منفعتها يف أرض الواقع ،فانتهى هذا املذهب إىل
جعل القيم والثوابت جمرد أمور ابطله ،ألهنا ال حتقق منفعة ملموسة.
وهبذا العرض جلذور النسبية يف مذاهب الفكر الغريب ،نلحظ أن مجيع هذه املذاهب اتفقت على هدم
موضوعية القيم وحكمت بذاتيتها ونسبيتها وأخضعتها لإلنسان ،معتربة إايه مقياس وحمط للتجربة كل شيء
خيه وشره ،وأصبحت مقولة علٍم بال قيم-ومن مث يكون العامل بال قيم  -هي املقولة اليت تفرض هيمنتها على
هذه املذاهب ،واليت تنكرت ألية معايي مطلقة ميكن أن حيتكم إليها اإلنسان.
فنجد أن قيم هؤالء ترفض كل الشرائع واألخالق ،فهي جزء ال يتجزأ من الواقع املوضوعي للحياة واخلربة
اإلنسانية اليت ال ترتبط بقيم سامية لسر كامن فيها ،وقيم األشياء هي نتاج اتصاهلم هبا وتفاعلهم معها وسعيهم
إليها وتكوين رغباهتم واجتاهاهتم حنوها ،فالقيم ابلنسبة هلم هي نسيج اخلرب اإلنساين وجزء ال يتجزأ منها ،وأن
األشياء ليست خية أو شريرة ،صحيحة أو خاطئة يف ذاهتا وإمنا هذه األحكام تصدر من الواقع الذي يعيشون
فيه ويتأثر هبم ويتأثرون به )19(.نستنتج من ذلك أن هذه املذاهب تركز على القيم من زاوية بعدها عن املطلق.
إن فوضى هذه الق يم اليت تسود العامل املعاصر ،جتعلنا يف أمس احلاجة إىل تقدم رؤية قيم سوية ،يتم هبا
إعادة بناء العامل أبسره ليربز للعنان أمنوذجا حيا ملنظومة القيم العاملية ،ذات املرجعية اإلسالمية.
فالقيم يف الرؤية اإلسالمية حتددها مرتكزات قائمه على عقيدة اثبتة هتدف إىل بقاء اإلنسان ومث االرتقاء
به إىل املستوى الذي يليق مبكانته يف الوجود .وذلك بتحقق املنظومة اليت تشكل العالقة ابخلالق والكون
واإلنسان واحلياة واآلخرة.
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إىل حس ح ح ح ح ححن االنتف ح ح ح ح ححاع بثم ح ح ح ح حرات النظ ح ح ح ح ححر والبح ح ح ح ح ححث والتج ح ح ح ح ححارب ،فيص ح ح ح ح ححل اإلنس ح ح ح ح ححان املس ح ح ح ح ححلم إىل ش ح ح ح ح ححكر
هللا عل ح ح ح ح ححى ه ح ح ح ح ححذه ال ح ح ح ح ححنعم .بعك ح ح ح ح ححس م ح ح ح ح ححا حيص ح ح ح ح ححل م ح ح ح ح ححع احلض ح ح ح ح ححارات الوض ح ح ح ح ححعية املتقدم ح ح ح ح ححة يف التج ح ح ح ح ححارب
واالكتشح ح ح ح ححافات الكونيح ح ح ح ححة ،لكنهح ح ح ح ححا تفتقح ح ح ح ححر حلسح ح ح ح ححن االنتفح ح ح ح ححاع ،فهح ح ح ح ححي حتكمهح ح ح ح ححا يف ذلح ح ح ح ححك قح ح ح ح ححيم الصح ح ح ح حراع
والسيطرة ،املرتتب عليها خماوف وأهوال وخماطر تنذر بتدمي احلياة يف األرض.
والق ح ح ح ح ح ححيم ال ح ح ح ح ح ححيت متث ح ح ح ح ح ححل العالق ح ح ح ح ح ححة ب ح ح ح ح ح ححني اإلنس ح ح ح ح ح ححان واإلنس ح ح ح ح ح ححان ه ح ح ح ح ح ححي ق ح ح ح ح ح ححيم الع ح ح ح ح ح ححدل واإلحس ح ح ح ح ح ححان،
وجتسح ح ح ح ح ح ححيدها يف ميح ح ح ح ح ح ححادين العالقح ح ح ح ح ح ححات االجتماعيح ح ح ح ح ح ححة ،فاإلسح ح ح ح ح ح ححالم أول مح ح ح ح ح ح ححن قح ح ح ح ح ح ححرر املبح ح ح ح ح ح ححادئ اخلاصح ح ح ح ح ح ححة
حبق ح ح ح ح ححوق االنس ح ح ح ح ححان يف أكم ح ح ح ح ححل ص ح ح ح ح ححورة وأوس ح ح ح ح ححع نط ح ح ح ح ححاق ،وك ح ح ح ح حان املث ح ح ح ح ححل األعل ح ح ح ح ححى يف الق ح ح ح ح ححول والعم ح ح ح ح ححل
والرعاي ح ح ح ح ححة االجتماعي ح ح ح ح ححة رس ح ح ح ح ححول هللا ص ح ح ح ح ححلى هللا علي ح ح ح ح ححه وس ح ح ح ح ححلم ،فكان ح ح ح ح ححت ق ح ح ح ح ححيم قائم ح ح ح ح ححة عل ح ح ح ح ححى املص ح ح ح ح ححا
املشح ح ح ح ححرتكة والح ح ح ح ححيت جتعح ح ح ح ححل جمتمعاتنح ح ح ح ححا أكثح ح ح ح ححر أمح ح ح ح ححاان وتقح ح ح ح ححدما ورقيح ح ح ح ححا ،خاليح ح ح ح ححة مح ح ح ح ححن الصح ح ح ح حراعات اجملتمعيح ح ح ح ححة
القائمة على قيم البقاء لألقوى.
أمح ح ح ح ححا العالقح ح ح ح ححة بح ح ح ح ححني احليح ح ح ح ححاة واآلخح ح ح ح ححرة وبح ح ح ح ححني اإلنسح ح ح ح ححان قائمح ح ح ح ححة علح ح ح ح ححى قح ح ح ح ححيم املسح ح ح ح ححؤولية ،فاللح ح ح ح ححذة
احلقيقح ح ح ح ححة هح ح ح ح ححي التلح ح ح ح ححذذ ابملسح ح ح ح ححؤولية ،والسح ح ح ح ححعادة هح ح ح ح ححي يف لح ح ح ح ححذة العطح ح ح ح ححاء ،فاملسح ح ح ح ححؤولية عميقح ح ح ح ححة اجلح ح ح ح ححذور
يف النفس اإلنسانية وعامل أساسي يف تكوين الطبيعة البشرية)20(.
وبذلك تشكلت هذه املنظومة القيمية املتميزة ،واليت أثبتت صالحيتها للبشرية على مر العصور ،وهي
أيضا تتميز بتفردها يف كوهنا رابنية املصدر ،فاهلل هو اخلالق سبحانه وهو األعلم مبا يُصلح املخلوقني ،وهذا

من رمحة هلل ابلبشرية مل يدعها تشكل قيمها بنفسها ،وكذلك مثالية واقعية ،تدعوا للكمال البشري ولكن يف
7
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حدود القدرة البشرية .تتسم أيضا ابلتوازن يف مجيع جوانب احلياة ،واالستمرارية والعمومية لتناسب كل زمان
ومكان وكل اجملتمعات ،مرنه تستوعب كل متغيات العصر ،متوسطة معتدلة بني الفطرة البشرية والطبيعة
اإلنسانية ومتطلبات الدنيا واآلخرة)21(.
ولو نظران للقيم اإلسالمية من انحية أخرى ،فهناك قيم عليا اثبتة ال تتغي بتغي الزمان واملكان والظروف،
ميكننا أن ُجنملها يف :التوحيد ،والتزكية ،والعمران .هذه القيم الثالث تُكون معا مرجعية مقاصدية لبيان غاية

احلق من اخللق ،ومنظومة معيارية تنبثق عنها سائر القيم الرئيسية والفرعية يف دين هللا)22(.

فإذا كان التوحيد هو العنصر األساسي يف النظام االعتقادي وتفرعاته املعرفية ،والتزكية هي اجلانب العملي
للشخصية اإلنسانية ،وتفرعاهتا النفسية والعقلية ،والعمرا ُن هو الصورة العامة للنظام االجتماعي وتفرعاته
االقتصادية والسياسية ،فإنَّنا نكون قد مجعنا يف هذه املنظومة جوانب احلياة البشرية ،وما يتخللها من صور
النشاط اإلنساين .وإذا كانت هذه القيم العليا معايي لضبط ما ينبثق عنها من قيم فرعية ،فسنجد َّ
أن مظاهر
حياة اإلنسان يف الدنيا يف جماالته كافة متَّسقة فيما بينها ،النبثاقها من املصدر نفسه ،وأ ّهنا متسقة كذلك
مع آماله وتطلعاته فيما َيوُّد احلصول عليه يف آخرته)23(.
ف احلياة يف عامل تكتنفه مثل هذه القيم ،لن تنعكس على حياة الفرد ابالستقرار والسالم النفسي
وحسبَّ ،
وإمنا تنعكس على بناء جمتمع إنساين يتصف ابلتماسك والرتاحم والقوة يف داخله ،ويتصف ابلصمود
والثبات واملمانعة جتاه أية قوى حتاول هتديده من خارجه.
وعند التمييز من انحية اجلانب النظري الذي يؤسس املبادئ على القيم العليا واجلانب العلمي الذي
يؤسسها على الواقع ،فإن القيم مطلقة من حيث املبادئ أي يف جانبها النظري ونسبية يف صورهتا العملية،
مبا يتناسب الواقع والوقائع ،والزمان واملكان .فبهما معا تتكامل متطلبات اهلداية ملا على اإلنسان أن خيتاره.
فهو تركيب بني القيم العليا اليت أتيت من األعلى ،وظروف الواقع اليت ميكن هلذه القيم أن تتجسد فيه ،فالقيم
العليا هو املطلق املوضوعي ،والواقع هو النسيب والذايت .وقد زود هللا سبحانه اإلنسان ابلقدرة على هذا
التوحيد والتقريب بني طريف املعادلة ،والربط التكاملي بني عناصرها ،ابالعتماد على الضمي البشري املهتدي
8
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ابلوحي ،وبذلك يتحقق ثبات القانون األزيل وجدة اإلبداع الواقعي( .)24وهكذا تستكمل هذه املنظومة
رؤية العامل يف التصور اإلسالمي فيما يتعلق ابهلل واإلنسان والكون واحلياة.
وهذه دعوة للبشرية اليت تريد احلقيقة املطلقة} ،إِ َّن ََٰه َذا الْ ُق ْرآ َن يحَ ْه ِدي لِلَِّيت ِه َي أَقْح َوُم {سورة األسراء . 9 :فما
على طالبها إال أن يبحث عن القيم املوصلة إىل كل خي بال احنراف أو زيغ} ،فَأَقِم وجهك لِ ِّ
لدي ِن َحنِيفا
ْ َ َْ َ
اَّللِ ذَلِك ِّ
اَّللِ الَِّيت فَطَر النَّاس علَيحها ال تَحب ِد ِ
ين الْ َقيِّ ُم َولَكِ َّن أَ ْكثَحَر الن ِ
ن{سورة الروم30 :
فِطَْرةَ َّ
َّاس ال يحَ ْعلَ ُمو َ
يل خلَْل ِق َّ َ
الد ُ
َ َ َ َْ ْ َ
فاإلسالم هو املتفرد بكونه " الدين القيّم" و "دين القيّمة" .فاللهم ثباات على قي ٍم أصلها ثح ححابت وفرع حهححا يف
السماء.

النتائج:
 أصل وجذور كل فكر نسيب وضعي هو فلسفة إحلادية ،قائمة على البعد عن املصادر الرابنية الثابتة،فكل فرع يتصل أبصله ،وهذا سبب بطالهنا وعدم جديتها واستمراريتها.
 اتفقت مجيع املذاهب النسبية على رفض املبادئ والقيم الثابتة ،بيد أن القيم اليت ينادون هبا متثل مصاحلهمورغباهتم ولّذاهتم ،فهي ذات طابع شخصي ذايت غي منطقي و ٍ
خال من املوضوعية ،ألهنا متأثرة ابحمليط
والواقع الذي يعيشه من يقول هبا.
 املذاهب الفكرية الوضعية تنكر كل قدمي وأنه غي صا لالستمرارية املتوازي مع االنفجار املعريف والتقدماملادي ،وأن سبب ختلف بعض األمم هو متسكها هبذه املبادئ .لكنهم جيهلون أن التخلف احلقيقي هو
الال ثبات ،الال قيم ،الال أخالق.
 القيم الوضعية النسبية ال متدان بقوانني عامة ،ابلتايل ال متدان مبعرفة الصواب واخلطأ يف سلوكياتنا. كلما ابتعدت البشرية عن األصل العقدي الصحيح الثابت يف حبثها عن احلقيقة؛ وكلها هللا ،إىل جهدهااملخذول العبثي املنتهي ابلال شيء والقلق والتشتت والضياع.
9
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 تنطلق قيمنا اإلسالمية من مشرعها هللا سبحانه وتعاىل.مصدرها سبحانه وتعاىل ،ومن مث جتلياهتا التطبيقية يف القرآن
 منظومة القيم احلضارية اإلسالمية ،انطالقا ُالكرمي والسية العطرة ،وكذا التاريخ احلضاري املشحرق لألمة اإلسالمية ،منوذج اثبت صا لكل زمان

ومكان.
 رمحة هللا جلت قدرته مل تشأ أن ترتك اإلنسان هكذا دون توجيه أو إرشاد إىل مجلة القيم اليت جيب أنيتحلى هبا يف قوله وسلوكه ،واليت إذا التزم هبا كانت له وقاء حتميه من االحنراف السلوكي الذي ال يقف
ضرره عليه وحده وإمنا ميتد هذا الضرر إىل جمتمعه.
 ت ربز صور التصادم بني النسبية يف الثقافة الغربية وبني النص قطعي الثبوت قطعي الداللة يف الشريعةاإلسالمية ،والذي هو مسة تتسم هبا قيم ومبادئ اإلسالم.
 القيم يف الرؤية اإلسالمية حتددها مرتكزات قائمه على عقيدة اثبتة هتدف إىل بقاء اإلنسان ومث االرتقاءبه إىل املستوى الذي يليق مبكانته يف الوجود ،تشكلها العالقة ابخلالق والكون واإلنسان واحلياة واآلخرة،
فيهتدي هبا حلريته يف إطار معرفة حقوقه ،ليبلغ الغاية يف وصول اإلنسان بربه ،والكمال يف عالقته أبخيه
اإلنسان ،وحتقيق متام االستخالف يف تعمي الكون علما وعمال.
 يتمثل متيز القيم اإلسالمية يف كوهنا رابنية املصدر ،مثالية لكنها واقعية ،شاملة ويف الوقت نفسه متوازنة،واضحة غي متناقضة ،حافظه للضرورايت اخلمس ،تسعى جللب املصا ودرء املفاسد.
التوحيد هو العنصر األساس يف النظام االعتقادي ،والتزكيةُ هي اجلانب العملي للشخصية ،وتفرعاهتا
ُ
النفسية والعقلية ،والعمرا ُن هو الصورة العامة للنظام االجتماعي وتفرعاته االقتصادية والسياسية.

 عند التأمل يف هذه الفلسفات الوضعية ذات املرجعية النسبية ،يستقر يف النفس حاجتها املاسة والدائمةِ
ت َِّ َّ
َّاس َعلَيْح َها ۚ َال
إىل معاهدهتا وتربيتها دوما إىل الرجوع إىل حضن القيم الفطرية }،فطَْر َ
اَّلل ال ِيت فَطََر الن َ
اَّللِ ۚ َٰذَلِ ِ
ِ
ين الْ َقيِّ ُم َوَٰلَكِ َّن أَ ْكثَحَر الن ِ
َّاس َال يحَ ْعلَ ُمو َن{ الروم.30:
يل ِخلَْل ِق َّ
َ
ك ال ّد ُ
تَحْبد َ
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