
1 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 واحلمُد هلل ربِّ العاملني

د وآله الطيبني الطاهرين  وصّلى اهلل عّل سيىدنا حممى

 

 1ج تقييم اآلخرين يف املنظور الفطري والرشعي

قفهم باإلجياب والنقد من املواضيع العامة التي ُيبتّل  إنى تقييم اآلخرين أو موا

إنه قد يتصدى للحكم ـــ بنحٍو ما ـــ عّل هبا اإلنسان يف حياته االجتامعية، حيث 

ا بالنقد، وقد ُيرتب املرء عّل هذا التقييم  ا باإلجياب وإمى اآلخرين وعّل مواقفهم إمى

باإلجياب أو بالنقد آثارًا سلوكية جتاه اآلخر، مثل االقرتاب منه واالختالط معه 

عاد عنه واحلذر من واختاذه عشرياً وصديقًا إن كان التقييم له إجيابيًا، أو االبت

 معارشته إن كان االنطباع عنه ناقدًا.

من اعتامده فيه  الناس جتاه عملية التقييم واملعيار الذي ال بدى  آراء تل ختو

 :رأيان رئيسيانواختاذه أساسًا، فهناك 

، ه ال موجب للتعرض لتقييم اآلخرين بتاتاً أنى  يرتاءى له. فهناك من 1

 يىًا بنفسه، وال شأن له باآلخرين.فاملفروض باملرء أن يكون معن

أصل تقييم املرء حسب خصاله  أنى بارتكازاهتم يرى مجهور الناس و. 2

اإلنسان  وهو يوافق فطرةر منه، ال موجب لرتكه والتحذى  مقبولوسلوكياته أمر 

فهناك مغزى تربوي لعملية التقييم بالنسبة إىل وسنن احلياة والغايات احلكيمة 
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يشجع النفس عّل اقتفاء اخلطى الراشدة والفاضلة واملحمودة،  الذات من جهة أنىه

 .ويقيها من التأثىر باخلطى اخلاطئة والذميمة

ا ذات مغزى تربوي بالنسبة إىل اآلخرين إذ إنىه يف التقييم اإلجيايب  كام أّنى

يشجعهم عّل املعروف والصالح ويثبتهم عليه، كام أنىه يف التقييم الناقد يكون 

ً إىل التصحيح والتقويم دون الرفض الشخيص واإلساءة والتجريح، وقد  ناظرا

يكون فيه دفعًا له نحو الكامل مثل االهتامم بالعقيدة الصائبة واألخالق الفاضلة 

والعناية باملسرية الراشدة بالتعلم والدراسة والعمل ويف ذلك كله صالح 

وإصدار  للشخص وللنوع، ومثل هذه املعاين هي من غايات جعل القوانني

ئية.  التعليامت املتبوعة باألحكام اجلزا

 وعّل هذا ختتل  املعايري املعتمدة يف التقييم املقبول عّل اجتاهات:

التقييم جيب أن يكون عّل أساس حتري الرشد  . فريى مجهور أهل الرأي أنى 1

واحلكمة والفضيلة، بأن يكون التقييم اإلجيايب عّل أساس اتصاف اآلخر الذي يتم 

يمه أو تقييم سلوكه بالرشد واحلكمة والفضيلة، ويكون التقييم السلبي عّل تقي

 أساس افتقاده يف اعتقاداته وترصفاته هلذه املعاين.

 وهذا االجتاه هو الصحيح املالئم لألساس الفطري للتقييم وغاياته احلكيمة.

. ولكن هناك من جيري يف التقييم عّل أساس ذوقه الشخيص فيبني تقييمه 2

جيايب عّل مالءمة شخصية اآلخر لذوقه ومزاجه وعاداته وتقاليده، ويبني تقييمه اإل

 السلبي عّل جمرد اختالفه عنه.
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رًا، فإن لإلنسان أن يعارش من شاء أو يرتك حسب ما وال يبدو هذا االجتاه مبى 

 ذوقه الشخيص.يالئم ذوقه، لكن ليس من حقه أن يقيىم اآلخرين عّل أساس 

بمعنى أن من عّل اعتامد الصواب واخلطأ كأساس للتقييم،  . وجيري آخرون3

ً بالتقييم السلبي،  كان مصيبًا كان حماًل للتقييم اإلجيايب ومن كان خمطئًا كان جديرا

رأي  إال أّنم يتوسعون يف التقييم إىل املسائل االجتهادية غري اخلطرية والتي خيتل 

 اعتنى بتحري الصواب فيها. من

اخلطأ يف االجتهاد يف حالة حتري الصواب ال يعد ائب، فإن وهذا توسع غري ص

املسألة خطرية ـــ نقصًا يف صاحبه إذا مل يكن يف مسألة خطرية ومهمة نعم إذا كانت 

كالعقيدة الصحيحة ـــ كان من الصحيح اعتبار اخلطأ نقصانًا يف صاحبه وإن مل يكن 

عامة املسائل التي خيتل  فيها يف ذلك  صحى يفيه عّل وجه اخلطيئة واإلثم، ولكن ال 

 الناس مع التحري املالئم للصواب.

. ومن الناس من جيري عّل اعتامد اخلطيئة أساسًا للتقييم فحسب دون اخلطأ 4

 الذي يعذر فيه املرء وال يوجب اإلثم مهام كان يف أمر مهم كالعقيدة الراشدة.

تأثيم بالرضورة، بل يعني التقييم ال يعني ال ، ألنى أيضاً  غري صائب االجتاهوهذا 

ب بعض احلذر يف التعامل معه وج  وجود ملحظ عّل الشخص الذي يتم تقييمه يُ 

خشية التأثري السلبي هلذا اخلطأ عّل اإلنسان ومن يتوىل رعايته وتربيته، وهذا 

كام  يف أمور مهمة وأساسية وخطرية يف شأن اإلنسان اخلطأاملعنى بطبيعته يشمل 

 .يشمل اخلطيئة أيضاً 
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املفروض تقييم اإلنسان عّل أساس سلوكه  . وجيري آخرون عّل أنى 5

الدين أمر يتعلق بام بني اإلنسان وخالقه، فال يصح  االجتامعي دون الديني، ألنى 

تدخل الناس يف شأنه عّل أساس اعتقاد املرء بالدين احلق، وإنام ينبغي أن جيري 

يم، من حيث سلوكياته العامة تقييم اإلنسان عّل أساس السلوك االجتامعي السل

 التي تتعلق بتعامله مع اآلخرين.

منها: أن التقييم يعتمد عّل معيار ، أيضًا غري سليم، لعدة جهات هذا االجتاهو

 ،األوىل فاألوىل باالعتبار هو األهم الرشد واحلكمة والفضيلة ونقائضها، ثم  

لشامل ملا بعد احلياة الدنيا، واألهم مما هو دخيل يف حياة اإلنسان باملنظور اجلامع ا

، فال وجه الستثنائه من عملية والدين احلق أمر مهم للغاية بحسب هذا املنظور

 .التقييم اإلجيايب والسلبي

أن جيري عّل أساس اإلحسان  التقييم ال بدى  . وقد جيري آخرون عّل أنى 6

لب حقوقهم واإلساءة إىل اآلخرين حمضًا، فمن مل يعتد عّل اآلخرين بأذى ومل يس

استوجب التقييم اإلجيايب من قبل سائر الناس، وفوقه من أحسن إليهم وكان 

ودودًا وخلوقًا ولطيفًا معهم، ومعينًا هلم عّل أمورهم، ومن اعتدى عّل اآلخرين 

 بنحٍو ما استوجب التقييم السلبي.

ق باحلرية الشخصية لإلنسان وال ينبغي تدخل ا ما عدا ذلك فهو يتعلى وأمى 

، كام هو احلال مثاًل يف الفتى أو الفتاة ممارسة ذميمة رين فيه، حتى وإن كاناآلخ

لعدم ض لآلخرين بأذى ولكنه غري عفي  من املنظور األخالقي، الذي ال يتعرى 

بالنسبة إىل مثله استنادًا الفواحش، فاملفروض أن ال يكون هناك تقييم سلبي  جتنبه
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رين، وإنام يرتكب الفواحش مع من يعتدي عّل اآلخ إىل عدم عفافه، ألنه ال

 معه بالرتايض. ايرتكبه

منها: ما ذكرنا يف التعليق عّل  ،وهذا االجتاه أيضًا خاطئ جدًا لعدة جهات

هذا التفكيك  املناط يف التقييم هو الرشد واحلكمة والفضيلة، عّل أنى  سابقه من أنى 

صال الشخصية بني اجلوانب املختلفة يف شخصية اإلنسان غري مناسب، ألن اخل

غري املالئمة تستتبع وجوهًا من األذى لآلخرين، وهذا ما سنوضحه يف ضمن 

 البحث.

نظر جامع ومستوعب وجذري نشأ عن ال ينى العديد من االجتاهات أويبدو 

 عن عوامل ثانوية منها: إىل املوضوع، بل ينشأ

 .تجزيئية إىل املوضوع دون النظر اجلامع إليهالنظرة .ال1

وقوع اإلفراط والتفريط يف التقييم اإلجيايب والسلبي جتاه اآلخرين  مالحظة.2

بام يوجب حدوث ظواهر من الغلو أو الظلم يف حق األشخاص، أو إحلاق رضر 

 .غري مستحق باألشخاص من جهة التقييم

م التقييم عّل أساس اذ بعض الناس مناختى .3  عنارص خاصة كالدين وااللتزا

 .شخصيةسبياًل إىل غايات  الديني

تطبيقاته من جهة الترسع و الواقع من بعض الناس يف التقييم اخلطأ.4

 .واالستعجال يف احلكم

 .وغري مالئمة يف مقام التقييم وتعابري فظةأساليب  بعض الناساستخدام .5

 إىل غري ذلك من العوارض السلبية التي تتفق يف مقام التقييم.
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أفعال بحتة بالنظر إىل أمور غري والواقع أنى جلى هذه األسباب هي ردود 

قرتن بأي ممارسة سليمة تمثل هذه األمور يمكن أن و مالئمة تقع يف مقام التقييم،

ترشيد عملية التقييم وتوصي  حدودها وأساليبها وليس  يقتيض وهذايف أصلها، 

ذلك يف ضمن نتناول  سوف كام .رفضها أو ختصيصها بمجال عّل وجه غري مالئم

 .البحث

معاجلة املوضوع بشكل شامل وجذري وعميق سوف نتعرض  وألجل

 للموضوع يف ضمن أمور:

 . املنهج الصحيح يف تأصيل البحث.1

 . توصي  األساس الفطري لعملية التقييم.2

 اآلثار احلكيمة لعملية التقييم.و الغايات السليمة . توصي 3

 . توصي  عملية التقييم من املنظور الرشعي.4

 احلدود الفطرية والرشعية لعملية التقييم.ري واملعاي. مالحظة 5

 . ترشيد عملية التقييم وتوصي  اآلفات التي يمكن أن تلحقها.6

 .اآلخر قييمت املالئمة لعملية ساليباأل. توصي  7

 

 ل: املنهج الصحيح يف تأصيل البحث.األمر األوى 

مل  ه متىمن الرضوري عمومًا تأصيل املنهج الصحيح يف كل بحث، ألنى  إنى 

س عّل أصول عليا بدهيية وواضحة ومسلىمة اشتبه األمر عّل يسلم املنهج ومل يؤسى 

الناظر، فربام أدحضت احلجة بالشبهة، وحلت الشبهة حمل احلجة، وتراءى للناظر 
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تعارض احلجج وغابت الرؤية كام هو احلال يف كثري من املواضيع التي تطرح يف 

صحيح يف معاجلة األمور وتأسيسها عّل الساحة العامة من جهة غياب املنهج ال

 مباٍن واضحة وأصول راسخة.

 من االنتباه إىل املنهج الصحيح يف تقييم هذه العملية. وعّل هذا األساس ال بدى 

 مبنيني:عّل عتمد يواملنهج الصحيح يف ذلك 

: ـــ وهو املبنى الفطري ـــ ونعني به ما ُغرس يف داخل اإلنسان من لاملبنى األوى 

 .اليب الصحيحة للسلوك والتعامل مع خمتل  جوانب احلياةاألس

ئزه وميوله االعتيادية ـــ التي يشاركه  إذ ال شك أنى  د مضافًا إىل غرا اإلنسان ُزوى

نات ـــ بأمر متيىز به وهو وجود هدى داخيل يوجهه إىل أصول السلوك  ،فيها احليوا

ء والعفاف وأخواهتا السليم، وهبذا اهلدى ندرك رضورة العدل والصدق والوفا

 وندرك رضورة جتنب الظلم والكذب واخليانة والفواحش وأخواهتا.

وهذا اهلدى هو املنبع األم جلميع القوانني عّل اختالفها يف مدى االهتداء إليه 

 بنحو دقيق، ويسمى بالقانون الطبيعي. ا إياهوإصابته

ويعبى عنه يف وينطلق الدين اإلهلي من هذا األساس يف ترشيعاته لإلنسان، 

يتضمن أن اهلل سبحانه أودع يف فطرة اإلنسان قياًم ومبادئ  الدين بالفطرة، فالدين

راقية يسري عليها، والترشيعات اإلهلية إنام متثل هذه القيم واملبادئ مع تفصيل 

 وبسط هلا يف نقاط اإلهبام والتشابه.
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سب إليه سبحانه فاهلل سبحانه هو خالق هذه القيم وواضعها، ومن اخلطأ أن ين

بتها مثل األمر بالفحشاء ـَه كام قال عز من قائل: ﴿ ،ما خيال  حمكامهتا وثوا ُقْل إ ن  الل 

ـه  َما اَل َتْعَلُمونَ   َأتَُقوُلوَن َعَّل الل 
 
 .(1)﴾اَل َيْأُمُر ب اْلَفْحَشاء

 أمور ثالثة: مالحظة من يف موضوع ما الفطري االجتاهاستنباط  عند لكن ال بدى 

 عن الفطرة حتى ال يزل املرء للموضوع ل جامع وشامل وعميق. تأمى 1

 بالوهم. ابالشبهة وال حييد عنه

شوش الرؤية الفطرية لدى الشخص أو لدى تمن اجلائز أن  . االنتباه إىل أنى 2

 .غري مالئمة جمتمٍع ما بالعوامل املكتسبة من رغبات وعادات وتقاليد

هناك مساحة واضحة يف حكم العقل الفطري ومساحة  . االلتفات إىل أنى 3

الناس، وقد جيدها بعض  مجهور التي جيدهاالعامة ناهلا الفطرة تأخرى رمادية قد ال 

 .املتميزين يف اتقاد الفطرة وصفاء الذات

 إىل تعاليم الدين املوثوقة. ذه املساحةه من الرجوع يف وال بدى 

ّنا حجة للمؤمنني عّل حتديد املسار هو تعاليم الدين، فإو: املبنى الثاين

الصائب واملناسب واملوجب يف حال اتباعه لسعادة املجتمع اإلنساين عّل وجه 

 التخل    عنها قد يغري فردًا أو جمتمعًا لفرتة، لكن تبدو آثارالتخلى  عام، كام أنى 

 السلبية تدرجيًا عّل املجتمع ال حمالة.

                                                        

 .28( سورة األعراف:(1
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 عملية التقييم.لاألمر الثاين: يف توصي  األساس الفطري 

ل الوجداين ظاهرة تقييم اإلنسان لآلخرين  إنى  عّل ما جيده املرء بالتأمى

ومالحظة حال نفسه وأحوال اآلخرين هي حالة فطرية تابعة ملقتضيات الضمري 

 اإلنساين، فالضمري اإلنساين كام ينطوي عّل مبادئ راقية كاستحسان الرشد

والصدق والعفاف والوفاء والعدل واإلحسان والرمحة، واستقباح الغي والكذب 

والفواحش واخليانة والظلم واإلساءة والقسوة، فإنه يستبطن التقدير للترصفات 

الراشدة واحلكيمة والفاضلة وهو تقدير يعبى عنه اإلنسان بإبراز احلب واملودة 

ما يتبع كل ذلك من االقرتاب واملجازاة  وباملدح والثناء، وبالتشجيع واإلشادة، ثمى 

الترصفات اخلاطئة والذميمة، ويعبى عنه اإلنسان  االستياء من باإلحسان، ومن

باللوم والعتاب والنصح والذم والتوبيخ واإلنكار والردع، ثمى ما يتبع ذلك من 

ر يف  االنقباض واالبتعاد عن حالة اإلساءة وصاحبها، فذلك يف أصله أمر متجذى

ذات اإلنسانية وما انطوت عليه من ردود عّل األفعال واستجابات تصدر منه ال

: إنى حقيقة االستحسان  جتاه املواق  التي يشهدها، حتى أنى بعض أهل العلم قالوا

واالستقباح الوجداين هو املدح لفاعل احلسن، والذم لفاعل القبيح، فتلك حالة 

 إنسانية عقالنية مشهودة.

 مر يف الفطرة اإلنسانية أساسان:ويبدو أن هلذا األ

ل:  االستجابة الطبيعية من النفس اإلنسانية. األساس األوى
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أنى كل ترصف خاطئ من املرء يورث بحسب الفطرة الصافية  بيان ذلك:

زة كاستجابة طبيعية جتاهه ال سيام إذا كان مما ال يعذر فيه املرء من  شعورًا باحلزا

جهة تعمده يف اخلطأ أو هتاونه بشأنه، كام أنى كل ترصف حكيم وراشد يرتك صدى 

املالئمة واالنسجام لديه. استحسان وارتياحًا يف النفس اإلنسانية ويستتبع شعورًا ب

 فتلك حالة فطرية لدى اإلنسان.

واخلطيئة والفضل والفضيلة يف النفس اإلنسانية بام غرست فيه من  فمثُل اخلطأ

امليل إىل الرشد والصواب والفضيلة واحلكمة والرغبة عن الغي واخلطيئة واخللل 

اسه باألشياء االستجابات التي جيدها اإلنسان يف أثر إحس مثُل سائرواخلطل 

املالئمة واملنافرة، حيث إنه ينتعش بالرائحة الطيبة الفواحة واألطعمة اللذيذة 

واملشاهد البهيجة واألصوات اجلميلة واملالمس الناعمة واملالئمة واألشياء 

النظيفة وينقبض بأضدادها من الروائح النتنة واألطعمة الفاسدة واملشاهد غري 

واملالمس اخلشنة واملؤذية واألشياء القذرة، فتلك املالئمة واألصوات املنكرة 

أحاسيس واستجابات طبع عليها اإلنسان وال مالمة عليه فيها، بل وجودها 

 شواهد الصحة والسالمة من الناحية البدنية والنفسية.

فهذا هو احلال بعينه عندما يصادف العقل والضمري اإلنساين ما يالئم الرشد 

فرها، فالسلوك الراشد واحلكيم والفاضل عندما يصدر واحلكمة والفضيلة أو ينا

من صاحبه يستتبع شعورًا إجيابيًا وانبساطًا لدى العقل والضمري حتى كأنه ذو 

رائحة طيبة ومنعشة، والسلوك الضال واخلاطئ والقبيح يستتبع شعورًا سلبيًا 

دليل  وانقباضًا لدى العقل والضمري، وإذا كان وجود املشاعر املالئمة األخرى
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عافية وسالمة للنفس والبدن ـــ كام تقدم ـــ فإن وجود هذه املشاعر لدى اإلنسان 

دليل حيوية العقل وحياة الضمري ونقاء الفطرة وسالمة الباطن، وهي دليل إنسانية 

اإلنسان أو قل رقيه اإلنساين، كام أنى غياب هذه املشاعر دليل مخود العقل وفتور 

اختالل الباطن، وهي دليل ضع  يف الذات الضمري وانخداش الفطرة و

 اإلنسانية.

وإذا كان اإلنسان ال جيد هذه األحاسيس يف مواجهة السلوكيات املختلفة عّل 

وجه مالئم فهذا ينشأ عن سبب آخر، مثل عدم شعور املرء بالرشد واحلكمة 

د  واحلسن أو عدم شعوره باخلطأ واخلطيئة والقبح يف ذلك الترصف أساسًا، وإنام عَ 

ذاك الترصف راشدًا وحكياًم وحسنًا أو خاطئًا وخطاًل وقبيحًا عّل وجٍه من التقليد 

والوراثة البحتة من دون أن يناله بعقله ويشعر به بضمريه، فهو يف عمق نفسه 

كالشاك واملرتدد، وليس كاملبرص الذي جيد احلقيقة ويتعلق هبا وحيرص عليها من 

 جهة توقد عقله ورهافة ضمريه.

عم يستطيع اإلنسان أن يعلو عّل ما جيده وال يظهر شيئًا ضبطًا للنفس ورعاية ن

للحكمة والفضيلة بمنظور أمجع وأشمل كام يداري املرء عدوه حلسن أخالقه 

 وسامحة نفسه.

إال أنى هناك فرقًا بني غياب املشاعر املالئمة واملنافرة التي تنطلق من العقل 

عليها رعاية ملنظور عقيل أعّل وانطالقًا من مبدأ  واحلكمة والضمري، وبني السيطرة

 أخالقي أسمى.



12 

 

وال خيتص ما وصفناه من املشاعر اإلنسانية التي تستوجبها منابع العقل 

واحلكمة والفضيلة يف داخل اإلنسان بام لو صدرت تلك السلوكيات من 

فسه اآلخرين، بل ينبغي أن يكون املرء جتاه سلوكياته هو كذلك، وإذا غلبته ن

ورصعته رغباته يف حلظة ضع  فإن عليه أن يقوى وينهض من عثرته ويستعيد 

سيطرته عّل نفسه ورغباته ويأخذ بلجامها ويزيل تلك اخلدشة عن صفحة فطرته، 

وجيب تلك الكرسة بالعزم واحلزم وتلك هي حقيقة توبة اإلنسان عن الترصفات 

 اخلاطئة.

ن حيث توصيفها العقيل والوجداين ـــ وما إذًا: فاملشاعر املالئمة لألفعال ـــ م

يستتبعها من سلوكيات مناسبة عمومًا جزء من الفطرة اإلنسانية السليمة، وال فرق 

يف ذلك بني خطيئة وأخرى وال بني قبيح وآخر، وال بني موق  راشد وحسن 

ومثله، إال بمقدار تفاوت درجات اخلطيئة والقبح ومستويات احلكمة واحلسن 

وتلك حقيقة واضحة عّل اإلمجال لعامة العقالء، وموصوفة يف علم  والفضيلة،

 النفس يف بعض فروعه املناسبة.

الفطري لعملية التقييم هي حمبة الرشد والكامل والفضيلة  األساس الثاين:

والسعادة للغري، فهذه املحبة أيضًا صفة فطرية حممودة يف اإلنسان، واإلنسان 

نسان كام حيبها لنفسه، وتشتد درجة هذه املحبة بفطرته حيب السعادة ألخيه اإل

باشتداد الوشائج التي يربطها به فهناك الوشيجة اإلنسانية العامة وهناك وشائج 

 أضيق مثل القربى واجلوار والصداقة وغريها.
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فهذه املحبة توجب اهتامم اإلنسان عن طريق التقييم بَسوق اآلخر إىل الغايات 

 ة.واألفعال الراشدة واحلميد

وال فرق بحسب هذا األساس الفطري للتقييم أيضًا بني مناحي الرشد 

 والفضيلة إال بمقدار أمهيتها لإلنسان. 

: أنىه ال شك عّل اإلمجال أنى التقييم يف أصله حالة فطرية يف ونتيجة ما تقدم

داخل اإلنسان، وهي كام سنوضحه ذات مغزى تربوي إجيايب عّل الشخص الذي 

وعّل الطرف اآلخر الذي يتم تقييمه، وعّل املجتمع الذي يسمع يتصدى للتقييم، 

 ويشهد هذا التعامل.

 


