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ّ
منظومة القيم التوحيدية

مقّدمة:

املوضوعات  من  القيم  موضوع  يعّد 
اإلنسايّن  الفكر  شغلت  اليت  األساسّية 
باهتمام  استأثر  فقد  طويل،  تاريخ  منذ 
وال  التفلسف،  بواكري  منذ  الفالسفة 
الفلسفة  عن  العلوم  انفصال  ومع  يزال. 
عديدة،  لفروع  موضوعًا  القيم  أضحت 
منها: علم االجتماع، والرتبي�ة، واالقتصاد، 
تفاقم  وبعد  واإلنثربولوجيا...  واألخالق، 
مجتمعاتن�ا  يف  واألخالقّية  املعنوّية  األزمة 
أمام  اآلفاق  انسداد  وبعد  املعاصرة، 
يكتسب  املهيمنة،  احلضارّية  املشاريع 
الرغم  على  خاّصة.  أهّمّية  املوضوع  هذا 
من أّن الفكر اإلساليّم املعاصر لم خيُل من 
الرتاث  توظيف  إىل  تسعى  مساهمات، 
واألخالق  القيم  حول  الكبري  اإلساليم 
الغريّب. الفكر  أطروحات  من  باالستفادة 

األحباث  مركز  عن  مؤّخرًا  صدر  وقد 
)طباعة  بريوت  يف  التربوّية  والدراسات 

الشيخ األسعد بن علي قيدارة
باحث وأستاذ جامعي ـ تونس
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قراءة يف كتاب

عنوان:  حتت  جديدة  دراسة  البالغة(  دار 
تأصيلّية  رؤية  التوحيدّية:  القيم  »منظومة 
حضارّي«،  منظور  من  إنسانّي�ة  علوم  لبن�اء 

حسان. هللا  عبد  حسان  الدكتور  للكاتب 

الستكشاف  محاولة  القراءة  هذه  يف 
املعالم األساسّية لهذه األطروحة، وعرض 
أويّل  كتقويم  النقدّية؛  املالحظات  بعض 
والنت�اجئ  الباحث،  بذله  الذي  العليّم  للجهد 

إليها. وصل  اليت 

التعريف بالكتاب:  

احلجم  من  صفحة   [[2 يف  الكتاب  جاء 
تعالج  فصول  أربعة  على  حيتوي  الصغري، 

اآلتي�ة: املوضوعات  تب�اعًا 

أواًل: إطار الدراسة ومنهجّيتها العاّمة. 

ثاني�ًا: بن�اء مفهوم منظومة القيم التوحيدّية.

ثالثًا: خصائص منظومة القيم التوحيدّية.  

رابعًا: أبعاد منظومة القيم التوحيدّية. 

فيها  يورد  خباتمة  كتابه  الباحث  وينهي 
والنت�اجئ. اخلالصات  من  مجموعة 

املباحث التمهيدّية:

أهمّية  إىل  الباحث  أشار  األول  الفصل  يف 
يف  حتّكمها  وكيفية  عمومًا،  القيم  موضوع 
سلوك اإلنسان وأنشطته، وتوجيه مساراته 
من  املختلفة  املستويات  وحّدد  ومآالته. 
التعامل مع موضوع القيم: املستوى املعريّف، 
الدائرة  هذه  يف  ورّكز  والعليّم.  واحلضارّي، 
اإلسالمّية  الرتبي�ة  خصوصّيات  على  األخرية 
للقيم، واليت تدور حول مبدأ  املمّية  ونظرتها 
هذا  يف  الكاتب  نّقح  كما  األعلى«.  »املثل 
فأورد:  القيمّية،  املنظومة  مصطلح  الفصل 

من  املستمّدة  القيم  شبكة  بها  »ونقصد 
التوحيد كمفهوم مركزّي يف اإلسالم، فالقيم ال 
توجد منعزلة أو فرادى، وإنما تنتظم يف شبكة 

محورّي«]]]. مبدأ  أو  مركزّية  قيمة  حول 

بعرض  األول  الفصل  الكاتب  أنهى  وقد 
حبثه. يف  اعتمدها  اليت  املرجعّية  الدراسات 

املنظومة التوحيدية:

من  الباحث  انطلق  الثاين،  الفصل  يف 

إىل  استن�ادًا  للقيم  الفكرّي  اإلطار  حتديد 

ويف  اللغة  يف  القيمة  للفظ  الداليّل  البحث 

االستخدامات القرآنّي�ة. ليخلص إىل مركزّية 

التوحيدّية،  القيم  منظومة  يف  التوحيد 

وحتديد مستويات التعامل مع القيم: القيمة 

إىل  منّبهًا  وكخبة،  معيش  وكواقع  كمبدأ 

الفارق الكبري بني منظومة القيم التوحيدّية، 

تتخذ  اليت  الغريّب  الفكر  يف  القيم  ومنظومة 

ومتطّلباته  حاجاته  يف  نفسه  اإلنسان  من 

األعلى. املثل 

دار  بريوت،   ،[ ط  التوحيدّية،  القيم  منظومة  هللا:  عبد  حسان  حسان،   -  [

البالغة، 9]20م، ص: 6].

خصائص املنظومة التوحيدّية 
ومستوياتها: 

خبطوتني  املؤلف  قام  الثالث  الفصل  يف 
خصائص  ثماين  استعرض  أواًل  أساسّينت: 
الغائّي�ة،  بـ:  فوسمها  املنظومة،  لهذه 
والعملّي،  النظرّي  بني  واجلمع  واملقاصدّية، 
واالجتهادّية، والدين�امّية، والكلّية، والواقعّية، 
والوسطّية. وثاني�ًا: حّدد مستويات املنظومة 
يف  القيم  هذه  وّزع  حيث  للقيم؛  التوحيدية 
تنفرد  مستويات،  عدة  من  يت�أّلف  نسق 
وهي:  املركزّية،  القيمة  األول:  املستوى  يف 
القيم  تتمركز  الثاين  املستوى  ويف  التوحيد. 
والعمران.  والزتكية  التوحيد  وهي:  احلاكمة، 
ويف املستوى الثالث مرتب�ًة؛ القيم املؤسسة، 
واحلرية،  والوسطية،  الزتكية،  جند:  حيث 
املستوى  أّما  والعمران.  واملساواة،  والعدل، 
الرابع واألخري، فقد خّصصه للقيم األطراف، 
واألخري. الرابع  الفصل  يف  مفصاًل  وعاجلها 

أبعاد القيم التوحيدّية: 

من  األكب  بالقسم  الرابع  الفصل  استأثر 
أبعاد  فعالج  نصفها!(،  من  )أكرث  الدراسة 
أرجعها  واليت  التوحيدّية،  القيم  منظومة 
القيم  العقدّية،  القيم  أبعاد:  عشرة  إىل 
الزتكية،  قيم  االجتماعّية،  القيم  األخالقّية، 
العدالة،  القيم اجلمالّية، قيم  العمران،  قيم 
قيم  االقتصادّية،  القيم  العقلّية،  القيم 

الدويّل. التعامل 

  وتن�اول يف كل بعد من هذه األبعاد موضوع 
القيمة، ومجاالتها، ومفرداتها.

توضيحّية  برسوم  دراسته  الباحث  وعّزز 
للمستويات األربع للقيم )الفصل الثالث(، 
ومجاالتها  التوحيدّية  املنظومة  وأبعاد 
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الباحث  أدرج  كما  ومفرداتها.  وموضوعاتها 
األطراف  القيم  بمفردات  يتعلقان  ملحقني 

ومضاداتها.

والسؤال الذي يفرض نفسه علين�ا: إىل أي 
مدى جنح الباحث يف مقاربت�ه؟ وهل حّققت 
الفكرّية  لألعمال  مضافة  قيمة  دراسته 

املجال؟  هذا  يف  السابقة 

القراءة النقدّية:

الهدف  من  النقدّية  القراءة  هذه  نب�دأ 
عيني�ه،  نصب  الباحث  وضعه  الذي  املركزّي 
مقّدمة  يف  ذلك  ذكر  -كما  دعاه  والذي 
حيث  العمل.  هذا  إىل  وخاتمتها-  الدراسة 
حاجة  من  الدراسة  هذه  »تنطلق  يقول: 
اكتشاف منظومة قيمه  إىل  الواقع اإلساليّم 
برامج  يف  تضمينها  كيفية  وبي�ان  األصيلة 
التنشئة االجتماعّية واحلضارّية لألّمة، ومن 
الدرس  هذا  إىل  احلاجة  تب�دو  أخرى  ناحية 
القييّم والتربوّي التأصيلّي يف ضوء ما يتعرض 
له الواقع اإلساليّم من حالة اكتساح قييّم يف 
حتمل   اليت  الثالثة  االستعمارية  املوجة  ضوء 

العوملة«]]].   شعار 

هو  الباحث  ألجله  سعى  ما  ّإّن  عملّيا  لكن 
أكرث!!  ال  القيم  منظومة  بن�اء 

يف  عليه  يشكر  الذي  السعي،  هذا  يف  وهو 
منهجيًة،  كثرية  مزالق  يف  وقع  األحوال،  كل 
ومضمونّي�ًة، وحت شكلّية!!  وهذه االنزالقات 
أّثرت قطعًا على قيمة العمل الذي قّدمه الباحث 
األطروحة.  لهذه  عميقة  مراجعة  وتقتيض 
ولكنن�ا يف سياق هذه القراءة السريعة سنكتفي 

املحورية: املالحظات  ببعض 

] -  حسان، منظومة القيم التوحيدّية، )م.س(، ص: 27، 205.

)رؤية  للكتاب  الفرعي  العنوان  يشري  أواًل: 
منظور  من  إنسانّي�ة  علوم  لبن�اء  تأصيلّية 
فيه  اخنرط  الذي  املشروع  أّن  إىل  حضارّي(، 
على  القيم  إشكالّية  يعالج  والذي  الباحث، 
التوحيدّية،  الكونّي�ة  والرؤية  التوحيد  قاعدة 
العلم  منظومة  بن�اء  إعادة  أساسًا  به  أراد  إّنما 
تعاني�ه  ما  يتخّطى  آخر،  منظور  من  اإلنسايّن 
وقصور،  عقم  من  القائمة  املنظومة  هذه 
ولكنن�ا ال جند تركيًا كافيًا على هذا الهدف، وال 
االنشغال؟؟  هذا  إىل  تشري  النص  يف  إشارات 
من  غدا  الدراسة  لهذه  الفرعّي  العنوان  وكأّن 

للعنوان!!! الشكلّي  الزتويق  موجبات 

إّن أقىص ما حّققته هو تقديم رؤية  ثاني�ًا: 
أّولّية ملستويات منظومة القيم )املستويات 
املستوى  يف  القيم  هذه  ومفردات  األربع(، 
على  غلب  هنا  من  القيم(.  )أطراف  الرابع 
واليت  والتشقيقات،  التقسيمات،  الدراسة 
لهذه  مقنعة  تفسريات  الكاتب  يقّدم  لم 
منهجه،  الباحث  نّقح   فهل  التفريعات. 
أو  املستويات،  هذه  لنسل  منهجّيت�ه  وحّدد 
اعتب  ولماذا  األطراف؟؟  القيم  هذه  تعداد 
بعض القيم حاكمة وبعضها اآلخر مؤّسسة؟ 

النتيجة؟؟. هذه  إىل  وصل  وكيف 

وتشيي�د  املنهج  بن�اء  الكاتب  هّم  يكن  لم 
هذا  سلوك  ثم  املنظومة  إىل  الوصول  طريق 
الطريق، بل كان كّل همه أن يشّيد املنظومة!!! 
السابقة،  الدراسات  على  اعتمد  هنا  ومن 
فكانت منظومته خليطًا ومركبًا جيمع بني أكرث 
من أطروحة سابقة، منها: دستور األخالق يف 
القرآن  للشيخ الدراز، ومنظومة القيم العليا 
يف  املرجعّية  القيم  ومنظومة  ملكاوي،  لفتيح 
اإلسالم ملحمد الكتاين ...، ومنظومة احلقوق 
8، وغريها. يف رسالة اإلمام زين العابدين 

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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وقد انعكس هذا األمر على مفاصل الدراسة، فرنصد عدم الدقة 
يف التقسيمات، والتداخل بني الدوائر، وحت بعض التكرار!!

يف  املعرفية  مرجعّيت�ه  الباحث  حيّدد  ال  املرجعّي:  القلق  ثالثًا: 
صرح  بن�اء  اكتمال  على  منه  وحرصًا  القيم،  موضوع  مع  التعامل 
املنظومة، نراه يتعامل مع املوضوع بمرجعّيات مختلفة، ويستشهد 
التهافت؛  يف  أوقعه  ما  شّت،  مشارب  من  بمباٍن  وحت  بنصوص 
فمّرة ينتصر للنسبّي�ة، وأخرى يرفضها ويتمّسك باإلطالقّية، ومرة 
أخرى  ومرة  القيم،  بتجريبّي�ة  تؤمن  وضعّية  بنصوص  يستشهد 

املعيارّية!!! على  يؤّكد 

البحر دون  الباحث خيوض غمار هذا  لنا  وهنا مّرة أخرى يرتاءى 
عّدة  استخدم  فقد  واضحة،  ومباٍن  محّددة  بمرجعّية  يتسّلح  أن 
مصطلحات دون حتديد دقيق، منها: التنشئة احلضارّية، والتنشئة 

غريهما.  االجتماعّية، 

يستشعر  بل  ومّتسقًا،  منسجمًا،  الدراسة  نّص  يكن  لم  رابعًا: 
القارئ بأّنه يقرأ نّصًا متعّدد األبعاد واألساليب والرتاكيب، لقد قاد 
إىل هذا األمر، حشد النص بالشواهد واملؤّيدات من املصادر واملراجع، 
حت مع غياب االتساق واالنسيابّي�ة، بل العديد من االستشهادات 

نتلمس فيها التعّسف والتكّلف.

فضعفت روح النّص إن لم تكن تالشت. مّما عّمق أزمة اجلمالّية 
والرونق يف حبث يتعامل مع موضوٍع حّساس يتطلب درجة رفيعة 
من األدب واجلمال )القيم(؛ األخطاء اللغوّية، واملطبعّية الكثرية، 

والرتاكيب املخّلة.

ولكن  وأهدافها،  الدراسة  موضوع  أهّمّية  يف  شك  ال  خامسًا: 
العمل املنجز ال يعكس ختطيطًا متكاماًل ملثل هذا البحث التأصيلّي 
خلطواته  حتديدًا  وال  ملنهجّياته،  مّتسقًا  بن�اء  وال  والتأسييّس، 
وفرضّياته، وال تنقيحًا علمّيًا ملساراته، بل إّن القارئ يصطدم مع 
الفوىض املـــــنهجّية مــــــن بداية الكتاب، حيث تّم اخللــــط بني 

األول!!]]]. الفصل  مقّدمة  مع  ككّل  الــبحث  مقــــــّدمة 

كلمة أخرية:
]-  يراجع: مقدمة الكتاب: اكتفى الباحث بمقدمة للفصل األول، ولم يكتب مقّدمة للدراسة ككّل.

قراءة يف كتاب

سياق  يف  املالحظات  هذه  تدوين  إّن 
تنقص  ال  وتقديمه،  بالكتاب  التعريف 
أّن  تؤّكد  لكنها  شيئ�ًا،  العمل  قيمة  من 
وإشكالّية  عمومًا،  األخالق  موضوع 
مزيد  إىل  حباجة  تزال  ال  خصوصًا  القيم 
واليت  التخصصّية،  العلمّية  اجلهود  من 
الغيّن  اإلساليّم  الرتاث  من  تنهل  أن  جيب 
وتستفيد  القداىم،  العلماء  نظريات  ومن 
عرفها  اليت  املنهجّية  النقالت  من  كذلك 
يف  التأسيسّية  واملشاريع  الغريّب،  الفكر 
الساحتني العربّي�ة واإلسالمّية، من قبي�ل: 
مشروع محّمد عابد اجلابرّي]2]، واملشروع 
الرحمان«  عبد  »طه  للكاتب  الضخم 
وذلك  كتب�ه]]]...؛  من  عديد  يف  املبثوث 
ومقنعة  وعميقة  أصيلة  نظرّيات  لبن�اء 
ال  اليت  التكرارّية،  األعمال  عن  بعيدًا 

جديدًا. تضيف 

2-  يراجع: نقد العقل األخاليق العريب. 

]- يراجع: ســــؤال ما األخـالق،  واحلق اإلساليّم فــي االخـتالف الفكرّي،  وتعّددية القيم... 


