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موج التدافع الحضاري وسفينة القيم
فاطمة بنت نا�صر
ن�شر الباحث املغربي احل�سان �شهيد مبجلة التفاهم مقا ًال جتاوز � ٤٠صفحة حمل عنوان « القيم الإن�سانية يف التدافع احل�ضاري املعا�صر »  .ويف القادم جتدون ملخ�صاً لأهم ما
ورد يف املقال وبع�ض املالحظات حوله.يعترب الباحث مو�ضوع « القيم » وما �شهدته وت�شهده من تغيريات من �أهم املوا�ضيع التي ت�ستحق نقا�شاً م�ستفي�ضاً للتو�صل �إىل فهم �أ�سباب
التحوالت يف هذه املنظومة وكيفية احلفاظ عليها .ويرى الباحث �أن عنا�صر القوة وال�سلطة يف الواقع املعا�صر والأدوات املادية ،والإعالمية التي ُ�سخرت لها هي التي ا�ستهدفت
القيم و�أحدثت التغيري فيها.
مفاهيم املقال الأ�سا�سية ( القيم والتدافع)
�أوال القيم :يبحث الكاتب يف معاين ودالالت كلمة القيم والتي
هي جمع كلمة قيمة والتي وردت يف القر�آن الكرمي ب�أ�شكال عدة
منها قوله تعاىل  « :مِ نْ �أَهْ لِ ا ْل ِك َتابِ �أُ َّم ٌة َقا ِئ َم ٌة» ،و قوله تعاىل:
« ِ�إ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر�آ َن َيهْدِ ي ِل ّلَتِي هِ َي َ�أ ْق�� َومُ» .وحتمل هذه الكلمة يف
ك��ل ا�شتقاقاتها معاين م�شرتكة  :كالثبات واال���س��ت��م��رار والقوة
والوقوف مرتبطة مبعاين اخلري والر�شاد واال�ستقامة .ويجتهد
الباحث بتقدمي تعريف موجز للقيم يقول فيه �« :أن مفهومها
ينطبق على ك��ل امل��ع��اين النبيلة ال��ت��ي تن�سجم م��ع روح الفطرة
الب�شرية ويطمئن �إليها جمال النف�س ويتلقاها العقل بالقبول
ويحيا بها الإن�سان �سعيدا»�.أما املعاين الإن�سانية التي تنطوي
عليها ه��ذه الكلمة فهي  :ال��ف��ط��رة واجل��م��ال و�سلطة االح�ت�رام
والتمثيل الإن�����س��اين .ثانيا :مفهوم ال��ت��داف��ع :ال��ت��داف��ع املق�صود
ه��ن��ا ه��و « �إرادة احل�����ض��ور وامل�����ش��ارك��ة وال��ف��ع��ل احل�����ض��اري م��ن كل
ثقافة �إن�سانية  ،وفر�ض وجودها الثقايف ب�شتى الو�سائل والآليات
املتاحة».
رباعية الروح والنف�س والعقل واجل�سد
�أم��ا ال��روح فيقول الكاتب �إن��ه��ا تنحاز �إىل الفطرة لكونها منبع
ال�صفات اجلليلة التي ير�ضى عنها العقل وتقبلها النف�س.
و�أم��ا النف�س فهي مرتبطة باحل�س املرهف واجلمال يف عالقتها
باخلالق وامل��خ��ل��وق��ات .يف ح�ين �أن العقل ه��و ه��ادي الإن�����س��ان �إىل
احلق .و�أخرياً اجل�سد يبذل اجلهد وم�شقة املجاهدة حلفظ هذه
القيم و�صونها .ولكون �أن ه��ذه العنا�صر الأرب��ع��ة ي�شرتك فيها
كل ب�شر ،ف���إن القيم تعترب م�شرتكاً �إن�سانياً .فالعدالة واحلرية
واحلب كلها قيم �إن�سانية ال تخت�ص بقوم دون غريها .وما يح�صل
من تغيري يف الزمن ال مي�س هذه القيم ولكن مي�س تف�سريات هذه
القيم ومنطلقات تفعيلها.
التدافع احل�ضاري و�أثره على القيم
يقول الكاتب �إن التدافع والتثاقف احل�ضاري �أ�سا�سه هو رعاية
القيم الإن�سانية باعتبارها روح ثقافة املجتمعات .وتختلف �أمناط
ه��ذا ال��ت��داف��ع ف��م��ن �أ���ش��ك��ال��ه  :ال��ت��داف��ع ال�سيا�سي و االق��ت�����ص��ادي
والع�سكري� .أم��ا دواف��ع��ه نحو القيم فهي �إم��ا �أن تكون يف �سبيل
تر�سيخها �أو رد االع��ت��ب��ار ل��ه��ا .وم��ع م���رور ال��زم��ن ف����إن التدافع
احل�ضاري �أخذ �صوراً �أكرث تعقيداً من الأ�ساليب البدائية املتمثلة
يف احلروب ،ودخلت و�سائل التوا�صل الإعالمية والتطور العلمي
والتقني يف فر�ض �سيطرتها على مناحي احلياة و الت�أثري على

ال��ق��ي��م .ويف ه���ذا ي�ست�شهد ال��ك��ات��ب ب��ق��ول ���س�يرج الت��و���ش � « :إن
عمليات �إدخ���ال القيم الغربية وقيم العلم والتقنية واالقت�صاد
والتنمية وال�سيطرة على الطبيعة هي دعائم حمو الثقافة »....
القيم بني �سندان العوملة ومطرقة اخل�صو�صية .
العوملة كما يراها الكاتب هي مركز جميع ال�سلطات ولي�س فقط
مركز ال�سلطة ال�سيا�سية .وهي ت�ستخدم يف الغالب القوة الناعمة
يف �إحداث التغيري ،وهذا ما يجعلها �أكرث خطورة حيث تت�سل �إىل
حيوات النا�س ب�شكل بطيء حتى يعتادوا عليها ويعتربوها جزءاً
من واقعهم .ويرى الكاتب �أن هناك �أربعة مداخل للعوملة :
 -1مدخل العلم :الذي يتمثل يف تقدم البحث العلمي وما يقدمه
م��ن خ��دم��ات للإن�سانية  ،و الكاتب ي��رى �أن��ه ق��د مي�س باجلانب
الروحي والقيم الإن�سانية النبيلة ،ولكنه اليذكر �أي مثال على
هذا الأمر .ويرى �أن البحث العلمي الغربي وما ي�شكله من �أهمية
يف املجتمعات الغربية يتدخل يف مناحي كثرية قد مت�س جوانب
قيمية وروحية ،وذكر �أمثلة على هذا التدخل منها  :كراء الأرحام
والهاتف النقال .فالكاتب ي��رى �أن ت�أجري الأرح���ام �ست�ستخدمه
الزوجات الغري راغبات يف حتمل تبعات احلمل والأمومة .وهذه
وجهة نظر غريبة حيث �أن �أ�سا�س البحث العلمي هو �إيجاد حلول
مل�شكلة قائمة ومل �أ�سمع �أن العلماء قد �أفنوا جهدهم كي مينحوا
ال��غ�ير راغ��ب��ات يف حتمل م�شقة احل��م��ل خ��ي��اراً �آخ��ر �أك�ثر �سهولة
ًوي�����س��راً  ،ولكن �سمعت �أن��ه��م بحثوا و اج��ت��ه��دوا ليمنحوا الن�ساء
املحرومات من الأمومة �أم ً
ال يف الإجناب� .أما �إ�ساءة ا�ستخدام هذا
النتاج العلمي املفيد فهي موجودة و�أبرز مظاهرها كان يف البلدان
ال��ن��ام��ي��ة ال��ف��ق�يرة ،ح��ي��ث جن��د ال��ك��ث�ير م��ن ن�����س��اء ال��غ��رب ال��ل��وات��ي
يت�أخرن يف �سن ال���زواج َ
ول يعدن ق���ادرات على الإجن���اب يذهنب
لدول كالهند ال�ستئجار الأرحام.
 -2م��دخ��ل امل���ال :يتجلى ه��ذا امل��دخ��ل يف م��ا ي��ع��رف باخل�صخ�صة
وي��ع��ت�بره��ا ال��ك��ات��ب م��ن �أ���ش��د اخل�����ص��وم مل��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م  ،ويعلل
ذلك ب�أن ما يعر�ض فيها من منتجات مادية ي�ؤثر على منظومة
القيم واجل��وان��ب الروحية ح�سب تعبريه ( و�أظ��ن��ه يق�صد بهذا
اللفظ اجلانب الإمياين) .تغري �أ�سلوب املدخل املايل عن ال�سابق
فهو اليوم يف ظل العوملة فلت من يد ال�سا�سة يف توزيع ثرواته
وه��و اليوم يتبع �سلطة ال�سوق فقط؛ ف�أ�صبح اال�ستهالك �سمة
ل��ن��م��ط ال��ع��ي�����ش ال���ي���وم ،وق���د �أث����ر ب�����دوره ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م.
ال�سوق �أ�صبح املعبود اجلديد ،فله �سلطة �أ�شبه بالت�أليهية جعلت

املفكرين يبتكرون م�صطلحات اقت�صادية من القامو�س الديني
ليتمكنوا من و�صفها ،ف�سماها ج��ارودي مثال « وحدانية ال�سوق
  .« monotheisme du marcheون�لاح��ظذل��ك يف ت�سيد ���ش��رك��ات ال���دول العظمى وك��ي��ف �أن بع�ضها تفوق
مداخيله على دول ك��ب�يرة .مثال General motors :
و � Exxonشركتني �أمريكيتني مدخولهما يفوق دولة الهند
ذات املليار ن�سمة.
 -3م��دخ��ل الإع���ل��ام :ي��ع��ت�بره ال��ك��ات��ب �أخ���ط���ر م���ا ي���ه���دد ال��ق��ي��م
الإن�سانية ملا يحمله من قدرة خارقة على نقل الأفكار عرب القارات
ويعمل على م�ستويات ح�سا�سة مت�س اجلوانب النف�سية و الأ�سرية
واالجتماعية .يرى الكاتب �أن الإعالم الغربي ا�ستطاع د�س الكثري
من ال�سموم التي تتعار�ض مع القيم الإ�سالمية التي يراها.
 -4مدخل القوة :وفيه يعترب الكاتب �أن القوة الق�سرية والإكراه
يف زمن العوملة �ستطول بال �شك املنظومة القيمية و�أول املفاهيم
التي �سيطولها هو مفهوم احلرية والال�إكراه يف املعتقد .ويعترب
الكاتب �أن القوة م�شروع فا�شل لأن��ه و�إن جنح �سوف يتمكن من
تغيري الق�شور ولي�س من تغيري باطن الأم���ور وجوهرها .ومن
مداخل ا�ستخدام القوة فر�ض مفاهيم احلرية وحقوق الإن�سان
على الدول حيث �أن بع�ضها يتعار�ض مع ثقافة هذه املجتمعات.
مقا�صد ال�شريعة والقيم الإن�سانية
يرى الكاتب �أن الأم��ة الإ�سالمية عليها �أن ت�ستح�ضر كل قواها
ملواجهة هذا التدافع احل�ضاري وامل�ساهمة يف ت�شكيله.وذلك عرب
ا�ستح�ضار التوحيد ال��رب��اين واال�ستخالف يف الأر����ض وال�شهود
الثقايف .ويرى الكاتب �أن تفريغ �أهل الذكر مهم يف تطبيق هذه
اخلطة فهم املذكرون للمجتمع بالهداية التي حتملها ر�سالتهم
وه���م ال���ق���ادرون ع��ل��ى ال���ق���راءة ال��را���ش��دة للم�شهد ال��ع��ام وكيفية
جمابهته.
ل�ل�أ���س��ف ال ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب �أي دور للعلم وال��ن��ه��و���ض االقت�صادي
ملواجهة خطر التدافع احل�ضاري الذي يراه .على الرغم �أن القوة
ال�سيا�سية واالقت�صادية هي املحرك لأي تدافع ح�ضاري يف �أي
زمان ومكان .فهل كنّا لنفتح البلدان ونعمم ثقافتنا عليها لوال
حنكة امل��ال وق��وة الإمي��ان .ثم �إن كانت القيم �إن�سانية و�إن كنا يف
مركب واحد كما قال فكيف ال نغرق وكل فئة حتاول تغليب احلق
لديها على غريها.

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

f_wahaibi@hotmail.com

