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�أمناط القيم يف املجتمع وم�صادرها
�سلطان املكتومي

قد يت�ساءل املرء ما القيم التي كانت �سائدة يف جمتمع ما قبل الإ�سالم؟ وكيف وجدت هذه القيم؟ وما م�صادرها؟ من ال�صعب �أن يتغري املجتمع يف عاداته وقيمه
يف يوم وليلة ،و�أق�صد بذلك دعوة الإ�سالم التي انت�شرت يف اجلزيرة العربية بالكامل ،وقد غري الإ�سالم كثريا من العادات ال�سيئة يف العامل العربي ،و�أوجد
الكثري من الأخالق؛ فالنبي الكرمي يف احلديث امل�شهور عنه (�إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق) .كتب الكاتب عبدالإله بلقزيز �أ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة احل�سن
الثاين باملغرب مقالة حملت عنوان «القيم واملتغريات اال�سرتاتيجية» على �صفحات جملة التفاهم وتناول هذه الق�ضية وهي كيف وجدت القيم يف املجتمع �أو
�آليات ر�سوخ القيم عرب خربات ال�سنني الطويلة يف املجتمع وم�صادرها الرئي�سية.
� ّإن القيم هي كل ما ي�ؤ�س�س لنظام اجتماعي� ،أي ما يدفع
جماعة ب�شرية �إىل تكوين اجتماع �إن�ساين؛ �أيا كان حجمها
والنطاق امل�ك��اين ال��ذي تقوم فيه .وال يخلو جمتمع من
املجتمعات الإن�سانية يف التاريخ من منظومة قيم� ،أو من
منظومات قيم ،تكون فيه مبنزلة «الئحة �شرائع» حاكمة
للعالقات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وم�ؤ�س�سة للتبادل االجتماعي،
ال��رم��زي وامل ��ادي ،وللت�ضامنيات البينية التي ال كينونة
ملجتمع م��ن دون�ه��ا� .أ��ش��ار الكاتب �إىل �أن منظومة القيم
قد تكون مكتوبة مدونة ،حني ت�ستثمر يف و�ضع القوانني
وال�ت���ش��ري�ع��ات ك�م��ا يف ال ��دول ق��دمي��ا وح��دي�ث��ا  -يف الأع ��م
الأغ �ل��ب م��ن الأح � ��وال -ت�ظ��ل يف ج�م�ل��ة غ�ير امل�ك�ت��وب من
الأعراف املوروثة والفا�شية بني النا�س.
مي�ك��ن ت�ع��ري��ف امل�ج�ت�م��ع ب ��أ ّن��ه ف���ض��اء ل�ل�ع�لاق��ات املختلفة
ال �ن ��اظ �م ��ة مل �ج �م ��وع ��ة ب �� �ش ��ري ��ة م �ث ��ل ع �ل�اق ��ات ال �ق ��راب ��ة،
وال�ت���ض��ام��ن ،وال��دف��اع ال��ذات��ي ،وتق�سيم ال�ع�م��ل ،وق��واع��د
ال�سلوك وهي  -باجلملة  -ما مييز املجتمع الإن�ساين عن
احل �ي��واينّ � .إن القيم ه��ي جم�م��وع الأخ�ل�اق ال�ع��ام��ة التي
تنتظم �سلوك �أية جمموعة ب�شرية ،وت�ضع له ال�ضوابط
احل��اك�م��ة وامل���ض�م��ون اجلمعي ال ��ذي تت�أ�س�س ب��ه عالقات
ال�ت�ب��ادل االج�ت�م��اع��ي ل�ل�أف�ك��ار ،وامل�ع��اي�ير ،واحل�سا�سيات،
والأذواق ،مبا هي عنا�صر وم�شرتكات جامعة .والعالقات
ه ��ذه ه ��ي م ��ا ي �ك ��ون  -يف حم���ص�ل�ت�ه��ا ال �ع ��ام ��ة  -ال �ن �ظ��ام
االج �ت �م��اع��ي .و�أك �م ��ل ال �ك��ات��ب �أ ّن� ��ه م��ن امل���س�ت�ح�ي��ل ت�صور
جمتمع �إن�ساين من دون قيم حاكمة وم�ؤ�س�سة ،ولي�ست
ا�ستحالة الت�صور ا�ستحالة منطقية ،و�إمن��ا هي ا�ستحالة
واقعية؛ فالواقع التاريخي �أثبت ما بني القيم و�أنظمة
االج �ت �م ��اع م ��ن ت �ل��ازم ق ��اب ��ل ل �ل �ب �ي��ان م ��ن ط ��ري ��ق �أدوات
التحليل التاريخي والأنرثوبولوجي .ميكن ح�سبان القيم
جمموع الثوابت الأخالقية والرمزية التي ي�ستقر عليها
جمتمع ما ،مبا هي منظومة مرجعية لل�سلوك اجلماعي
وللعالقات االجتماعية .وق��د يعزز النظر �إليها �أم��ران:

�أولهما �أ ّنها موروثة من املا�ضي؛ بحيث يعاد �إنتاجها يف
�أزمنة الحقة من وجودها ومتظهرها ،وعلى نحو يوحي
�أ ّنها ال تاريخية وثانيهما �أنها حتتفظ بقدر من اال�ستقرار
والدميومة.
ي�شري ال�ك��ات��ب �إىل � ّأن ال�ك�ث�ير م��ن ق�ي��م ع�صرنا احل��دي��ث
مثل حرية الفرد ،واحلق يف االختالف ،والتحرر من قيود
اال�سرتقاق ،وحرية ال��ر�أي� ..إل��خ مل يكن داخ�لا يف ن�سيج
املجتمع قيم امل��ا��ض��ي الإن���س��اين ال�ق��ري��ب ،و�إن ه��و �أ�صبح
اليوم من بديهيات احلياة وك�أنه من مواريث غابرة فلقد
تولد من حتوالت الع�صر احلديث؛ منذ الإ�صالح الديني،
والثورة ال�صناعية ،والثورة العلمية .ويف نظري � ّأن هذا من
مظاهر التطور الكبري للإن�سان فاحلرية والدميقراطية
عمل �إن�ساين عظيم ناهيك عن القيم الأخ��رى اجلديدة.
يف امل�ق��اب��ل ت��راج��ع م�ف�ع��ول ق�ي��م ال �ث ��أر وال�ق���ص��ا���ص نتيجة
الدولة والقانون وفكرة احلق العام.
ت ��ؤدي بنا ه��ذه املتغريات يف النظام االجتماعي /الثقايف
�إىل الت�شديد على طبيعة الن�سبية والتاريخية للقيم ،مبا
هي منظومات مفتوحة ال مغلقة ،خا�ضعة لأحكام التطور
والرتاكم ،ال حمكومة بقوانني الثبات.
ه�ن��ال��ك ال�ك�ث�ير م��ن ال�ق�ي��م يف امل�ج�ت�م��ع ومي�ك�ن�ن��ا �أن منيز
ث�لاث��ة م���ص��ادر رئي�سية وه ��ي :ال��دي��ن ،وال �ع��رف ،والقيم
احلديثة .لي�س من �شك � ّأن القيم امل��وروث��ة عن الأع��راف
والتقاليد هي �أكرث القيم عراقة وقدما يف الزمان؛ فهي
تنحدر -يف املجتمعات العربية -من �أزمنة وحقب �سابقا
لر�سالة الإ�سالم وقيمه ،وهي يف جملتها حم�صلة اخلربة
ال �ت��اري �خ �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة مل�ج�ت�م�ع��ات � �ش��دي��دة التم�سك
بتقاليدها ،وخا�صة بالنظر �إىل تاريخها الأنرثوبو -ثقايف
كمجتمعات �شفوية� .أ ّم��ا عن القيم امل�ستمدة من تعاليم
الدين � -سلطة ملحوظة يف نظام العالقات االجتماعية،
ويف منظومة الأخالق العامة وال�سلوك الفردي واجلماعي.
وال�سلطة هذه م�أتاها من �سلطة الدين؛ كتعاليم يت�شبع

بها امل��ؤم�ن��ون ،وتتحول لديهم �إىل ق��وة �إل ��زام ،ث��م كنظام
اجتماعي نا�شئ من ال�شعور بواجب انتظام �أم��ر اجتماع
الب�شر على مقت�ضى لأحكام الدين و�أوامره ونواهيه ،وال
يتعلق الأم��ر يف ه��ذا ب��الأدي��ان التي تت�ضمن �شرائع� -إىل
جانب العقائد -مثل اليهودية والإ�سالم ،و�إمنا �أي�ضا بتلك
التي تخلو تعاليمها من �شريعة كامل�سيحية .كما � ّأن الأمر
ال يتعلق بالأديان التوحيدية الثالثة؛ بل �أي�ضا بالديانات
جملة؛ فهي جميعا متد املجتمعات التي تدين بها بنظام
قيم تلتزمه بو�صفه ال�ن�ظ��ام امل�ث��ايل ال �ف��ردي واجلماعي
املطابق للحق املطلق.
�أ ّما القيم الآتية من الدين يف حالة الإ�سالم كما يف حالة
غ�يره م��ن الأدي ��ان � ّإن ��ا ه��ي  -يف �أ�صولها  -م��ن امل ��وروث
االجتماعي العريف ال�سابق وجودًا للدين .وقد عدت ب�سبب
م�ضمونها الإن�ساين الرفيع ،وتنا�سبها مع القيم التي جاء
بها الدين .قرر احلديث امل�شهور الذي ذكرته يف هذا املقال
حقيقة توا�صل ب�ين امل��أث��ور االجتماعي ال�ع��ريف ،والنظام
القيمي الديني .على � ّأن القيم امل�ستمدة من الدين تظل
 يف جمتمعات الكتاب �أو يف جمتمعات التعاليم الدينية -ك�أكرث القيم ر�سوخا ودميومة.-
وامل�صدر الثالث للقيم هو املدنية احلديثة ومنظوماتها
االجتماعية /الثقافية اجلديدة ،والوافدة �إىل «املجتمعات
الإ�سالمية « منذ مطالع القرن التا�سع ع�شر .م�ست هذه
ال�ق�ي��م  -يف ب��داي�ت�ه��ا �� -ش��رائ��ح ��ص�غ�يرة و��ض�ي�ق��ة يف ه��ذه
املجتمعات ،وخا�صة يف البيئات املدنية الأر�ستوقراطية.
ك��ل ه��ذه القيم انت�شرت ب�سبب انت�شار العلم ،والتمدين
املت�سارع و�أي���ض��ا يف ال��وق��ت ال��راه��ن انت�شرت ب�سبب كرثة
و�سائل االت�صال احلديثة من �صحف ،وجمالت� ...إلخ
ريا� ،أو�ضح الكاتب كيف تر�سخت هذه القيم اجلديدة
و�أخ ً
يف املجتمع حديثا وق��دمي��ا ،وكيف دخلت القيم اجلديدة
�إىل العامل الإ�سالمي.
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