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القيم بين الدين والمجتمع
عاطفة ناصر
جاء الدين احلنيف بقيم �إن�سانية ونادى بااللتزام بها .ترتكز هذه القيم يف تعامالت بني الب�شر� ،سواء بني بع�ضهم البع�ض وبني ذواتهم ويف ردات �أفعالهم ونظرتهم
للحياة عموم ًا .ومن هذا املنطلق ميكننا اال�ستدالل بالكيفية التي ا�ستعر�ض بها الدكتور عبدالرحمن ال�ساملي بع�ضا من القيم التي جاء بها ديننا احلنيف .حيث
ناق�ش يف افتتاحية عدد جملة التفاهم (النظام القيمي يف الدين واملجتمع) هذه القيم و�أهمية حمل الأمانة املو�صى بها للم�ؤمنني يف �أخالقهم وجل تعامالتهم
الإن�سانية� .أن ت�ؤمن باهلل و�أن تعمل �صاحلا و�أن ت�صرب �صربا جتازى به يف الآخرة ،هذا بالإ�ضافة اىل قيم �أخرى كثرية كامل�ساواة والرحمة والكرامة والعدل� .إال �أنه
وبجانب الرتكيز على بع�ض القيم طرح الكاتب فكرة ت�ضارب قيمتي العدل والرحمة من منطلق �صعوبة جمعهما يف موقف واحد.

ق��د ال ي�ت�ف��ق ال�غ��ال�ب�ي��ة ع�ل��ى �أن حت�ق�ي��ق ال �ع��دل يتنافى
مع الرحمة ولكن من املمكن فهم الفكرة من منطلق
قانوين هنا ،حيث �إ َّن القوانني �شرعت ال لتتنا�سب مع
كل الأط��راف ولكن لتحقيق العدالة ق��در الإم�ك��ان ولو
كانت جمحفة يف حق �أطراف �أخرى .على كل ،تتمحور
�أغ�ل��ب القيم ال�ت��ي ج��اء بها ال��دي��ن ح��ول حت�سني ج��ودة
ح�ي��اة الإن���س��ان �إذا م��ا حتققت ،م��ن املمكن قيا�س ذلك
مبالحظة ماهية �أو�ضاع وظروف املجتمعات التي ت�سود
فيها ال�ع��دال��ة وال��رح�م��ة �أم ��ام امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ت��ي تفتقر
لهذا ال�شيء .وم��ن منطلق علمي وب�ن��اء على الأب�ح��اث
وال ��واق ��ع ،م��ن امل�م�ك��ن مناق�شة �أه�م�ي��ة حتقيق ال�ع��دال��ة
وال�ترك�ي��ز عليها دون باقي القيم يف الإط ��ار املجتمعي
حت ��دي ��دا ،ف �ف��ي ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي ��رة� ،أ� �ص �ب��ح م�صطلح
«ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة» ب ��ارزاً م�ث��ل «ح �ق��وق الإن �� �س��ان».
فما هي العدالة االجتماعية وح��ول م��اذا تتمحور؟ �إن
الإن�صاف �أ�سا�س املفهوم واخت�صاره �سواء يف ال�ثروة �أو
ال�ف��ر���ص واالح�ت�ي��اج��ات الأ��س��ا��س�ي��ة .ول�ك��ن ح��دث��ت على
م� ��دار ال �ع �ق ��ود ت �غ �ي�يرات م�ف��اه�ي�م�ي��ة و��ض�م�ن�ي��ة ،حيث
ي�ستخدم ذات امل�صطلح يف املناق�شات اجلندرية والعرقية
والبيئية واالجتماعية ،وتبقى �أهمية ال�ع��دال��ة قائمة
لأ�سباب كثرية .ن�ستفتح جانب احلريات الدينية �أوال،
فالعدالة �إذا ما كانت قانونا �ساريا ف�إنها حتمي النا�س
م��ن التمييز على �أ�سا�س ال��دي��ن ،حيث �إن الأدي ��ان تعد
جزءا �أ�سا�سيا من الهوية .والتحرر من التمييز الديني
يقع مبا�شرة من �ضمن م�س�ؤوليات العدالة االجتماعية.
لدى العديد من الدول قوانني تثبط احلرية الدينية،
بينما يف�شل البع�ض الآخ ��ر يف ف��ر���ض احل�م��اي��ة .يريد
دع��اة العدالة االجتماعية �أن تكون جميع الأدي��ان حرة
و�آمنة ،مبا يف ذلك حق ال�شخ�ص يف عدم اتباع �أي دين
كذلك  -بغ�ض النظر عما �إذا ك َّنا م�ؤيدين لذلك �أم ال.

�إ�ضافة �إىل ذلك تقي العدالة الأ�شخا�ص املختلفني من
العن�صرية والتمييز على �أ��س��ا���س ال�ع��رق ،وه��ي ق�ضية
ال زال��ت قائمة بل وحا�ضرة بقوة يف معظم املجتمعات
 ول ��و ح��اول��ت ب�ع����ض ه ��ذه امل�ج�ت�م�ع��ات ادع ��اء احل��داث��ةوجتاوز الأفكار الرجعية .قد ي�ص ّعب على النا�س العثور
على عمل والعي�ش ب�سالم وت��زوي��ج من ي��ري��دون و�أك�ثر
م��ن ذل ��ك ،ح�ي��ث �إن ��ه م��ن ال���س�م��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة للعدالة
االجتماعية ح��ق ال�ن��ا���س م��ن �أي ع��رق ك��ان��وا يف العي�ش
ب�شكل جيد واحل���ص��ول على ف��ر���ص مت�ساوية .و�إذا ما
نظرنا �إىل نطاق �أو�سع  -عاملي رمبا  -جند �أن العدالة
ت�ع��د مطلبا مهما يف م���س��أل��ة الأول ��وي ��ات والأ��س��ا��س�ي��ات
ال �ت��ي ال ب ��د و�أن ت �ك��ون ح��ا� �ض��رة يف �أي جم�ت�م��ع مهما
ك��ان م�ستواه االجتماعي� ،أول�ه��ا يتمحور ح��ول حت�سني
ال �ف��ر���ص ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل ل��أط �ف ��ال .ال�ت�ع�ل�ي��م اجل �ي��د �أم ��ر
�أ�سا�سي لإن�ه��اء دورات الفقر و�إت��اح��ة الفر�صة للجميع
لتحقيق �أحالمهم .ومع ذلك ،ال ميكن لعدد ال يح�صى
�اف ملجرد املكان
من الأ�شخا�ص احل�صول على تعليم ك� ٍ
ال ��ذي يعي�شون ف�ي��ه �أو لأن�ه��م ي��واج�ه��ون مت�ي�ي� ًزا �آخ��ر؛
ح �ي��ث ت�ن����ص ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة �أن ي �ك��ون اجل�م�ي��ع
فر�صا
قادرين على التعلم يف مكان �آم��ن ي�شجع ويوفر ً
مت�ساوية للجميع حتى ي�ستفيد املجتمع عندما ي�صبح
الأطفال فيه متعلمني قادرين على قيادة جمتمعاتهم
والتح�سني من ج��ودة حياتهم .وتن�ص العدالة على �أن
ت�ك��ون ح��ا��ض��رة للت�سوية يف اخل�لاف��ات اجل�ن��دري��ة التي
ت�ع��د �إح ��دى امل���س��ائ��ل اجل��دل�ي��ة يف �أو� �س ��اط جمتمعاتنا
العربية اليوم وحتديدا يف م�س�ألة العدل �أو امل�ساواة بني
الرجل وامل��ر�أة .اعتادت املجتمعات قدميا بطريقة ما �أو
ب�أخرى التمييز بينهما وتق�سيم الأدوار يف كل جمال من
جم��االت احلياة اليومية .يركز جزء كبري من العدالة
االجتماعية حديثا على معاجلة هذا الأمر ،لكي ُيعترب

�أي جمتمع «عاد ًال» ،يجب �أن يعامل الأ�شخا�ص ب�إن�صاف
ب�ن��اء ع�ل��ى ق��درات�ه��م واج�ت�ه��ادات�ه��م ،ف�لا ب��د م��ن تعزيز
(امل �� �س��اواة �أو ال �ع��دال��ة ) ب�ين اجل�ن���س�ين ح�ي��ث ي�ب��دو �أن
التمييز على �أ�سا�س اجلن�س هو �أحد �أقدم �أ�شكال الظلم
يف جميع �أنحاء العامل.
ت �ع��د ال �ن �� �س��اء وال �ف �ت �ي��ات �أك �ث�ر امل �ج �م��وع��ات ت�ع��ر� ً��ض��ا
لال�ضطهاد يف التاريخ ،وي��زداد الأم��ر �سو ًءا بالن�سبة
ل �ه��ن �إذا ك ��ن �أي �� ً��ض ��ا �أف � � ��رادا يف ج �م��اع��ة م���ض�ط�ه��دة
�أخ ��رى ،مثل ع��رق �أو جماعة معينة .ت�سعى العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة �إىل ��س��د ال�ف�ج��وة ومت �ك�ين امل� ��ر�أة بغ�ض
النظر عن مكان وجودها .و�أخريا اذا وجدت العدالة
يف الو�سط املهني واالقت�صادي فهي تعمل على تعزيز
امل �� �س��اواة االق �ت �� �ص��ادي��ة .لأن ��ه ي �ب��دو �أن ال �ف �ج��وة بني
الأغنياء والفقراء تتو�سع با�ستمرار .حقيقة �أن بع�ض
النا�س يكافحون من �أجل �شراء ما يكفي من الطعام
لأط �ف��ال �ه��م ب�ي�ن�م��ا ي�ح���ص��ل الآخ � � ��رون ع �ل��ى م�لاي�ين
ال��دوالرات يف حزمة �إنهاء اخلدمة هي بب�ساطة غري
ع��ادل��ة .ال تعني امل���س��اواة �أن ي�صبح اجلميع �أث��ري��اء،
ولكن يجب �أن يعني ذلك �أن يكون كل �شخ�ص قادرا
على تلبية احتياجاته الأ�سا�سية والعي�ش دون خوف
من نك�سة واحدة ميكن �أن ت�ضعه يف ال�شارع؛ فالعدالة
االجتماعية �أ��س��ا���س ل�ضمان اال��س�ت�ق��رار االقت�صادي
للجميع.
ب�ن��ا ًء على ذل ��ك ،غ�ير مقت�صرين على ال�ع��دال��ة ،ف��إن
ال �ق �ي��م ال �ت��ي يف دي �ن �ن��ا ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق يف امل �ج��االت
احلياتية وال�ع�لاق��ات االجتماعية املختلفة �أي��ا كانت
نوعها م�ؤدية �إىل نف�س النتيجة ،ومن هنا تنطلق فكرة
ارت�ب��اط ه��ذه القيم ب�ج��ودة احل�ي��اة االجتماعية التي
ذكرت يف مقالة النظام القيمي يف الدين واملجتمع.
attifa.nasser@gmail.com

