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نظام القيم  ...وبناء الحضارات
زينب الكلبانية

عرب خمتلف احلقب التاريخية تبلورت جمموعة من القيم الأخالقية واالجتماعية والدينية والإن�سانية ،التي �شكلت َم ْعلم ًا بارزا يف حياة القادة وعامة النا�س ،وكانت تدعو �إىل
الت�سامح واملحبة والعدالة والرحمة والر�أفة والإ�صالح و�إغاثة امللهوف واحرتام امل�سنني وحماية املر�أة والعناية بالأوالد ،ورف�ض الظلم والتحذير من مغبته ،وتنبيه احلاكم �إىل �أن
وح َك ٌم حول الغاية من درا�سة التاريخ بو�صفه احلا�ضن للح�ضارات الإن�سانية التي هي نتاج
أحد ،على قاعدة« :لو دامت لغريك ما و�صلت �إليك» .وانت�شرت مقوالت ِ
ال�سلطة ال تدوم ل ٍ
جميع �شعوب العامل.
وهذا ما ناق�شه الباحث م�سعود �ضاهر يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»
�إذ ُتع ُّد كتابة تاريخ احل�ضارات م�س�ؤولية علمية و�أخالقية يف �آنٍ واحدٍ ؛
فهي تتجاوز �أخ�ب��ار امل�ع��ارك الع�سكرية و�سرد �أح��داث املا�ضي ومعها دور
ال�شخ�صيات املميزة ،لتربز القيم الأخالقية والإن�سانية التي كانت �سائدة
يف خمتلف حقب التاريخ ،ودور القادة الكبار الذين احت�ضنوا علماء و�أدباء
وفنانني ،وتركوا �شرائع وقوانني ذات �أبعاد �إن�سانية وروائ��ع �أدبية وفنية
خ��ال��دة ،ف��أ��ش��اد م ��ؤرخ��و احل���ض��ارات بحكمة العظماء م��ن ال �ق��ادة الذين
�أنقذوا جماعات كبرية من املوت ،وحفظوا الكثري من املخطوطات العلمية
والأدبية ،وحافظوا على املعابد والآثار القدمية بو�صفها مِ لكاً للإن�سانية
جمعاء.
باملقابل ،ندد امل�ؤرخون باحلكام الظاملني الذين �أحرقوا املكتبات� ،أو دمروا
املدن� ،أو �أتلفوا املخطوطات� ،أو قتلوا العلماء .هكذا بات تاريخ احل�ضارات
�سجال حا�ضنا للقيم الإن�سانية والأخالقية ،التي �شكلت جامعا م�شرتكا
بني ال�شعوب ،على اختالف �أعرافهم ،و�أديانهم ومعتقداتهم.
ت ��أث��ر ت��اري��خ احل �� �ض��ارات يف م��رح�ل��ة احل��داث��ة ال�ك��ون�ي��ة ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة
وعميقة باالجتاهات الفل�سفية التي انطلقت من �أوروبا يف ع�صر الأنوار،
وحملت معها مقوالت احلرية ،وامل�ساواة ،والإخ ��اء ،واملواطنة ،والعدالة
االجتماعية ،وحقوق الإن�سان والدميوقراطية .فتو�سعت الفروع املعرفية
ل�ت��اري��خ احل �� �ض��ارات ،وت �ع��ددت مناهجه واجت��اه��ات��ه ،وال� ��ر�ؤى الفل�سفية
لفهمه .وت�ضمنت ال�ن�ظ��ري��ات الفل�سفية واالج�ت�م��اع�ي��ة يف فهم التاريخ
احل �� �ض��اري �آراء ع ��دد ك�ب�ير مم��ن ك�ت�ب��وا يف «ف�ل���س�ف��ة ال �ت ��اري ��خ» .ف��رك��زت
مقوالتهم النظرية على البُعد احل�ضاري للإن�سان كقيمة بذاته ،وعلى
ع �ل��وم الإن �� �س ��ان ،وح ��ق ال���ش�ع��وب يف احل �ي��اة احل ��رة ال �ك��رمي��ة ويف تقرير
م�صريها دون ت��دخ��ل خ��ارج��ي ،ورف����ض ك��ل �أ��ش�ك��ال اال��س�ت�ب��داد ،والظلم
والقمع والهيمنة والت�سلط.
ومع �أن «فل�سفة التاريخ» تختلف باختالف ّ
منظريها ،و�أن نظرة الفال�سفة
�إىل ال�ت��اري��خ وط��رق كتابته وحتليله تختلف ب�ين حقبة زمنية و�أخ ��رى؛
ف�إنها ت�شدد على النظم العقالنية ،والأخالقية والإن�سانية .وهي �شديدة
ال�صلة بتطور تاريخ احل�ضارات ال�سائدة ،وما رافقها من ث��ورات علمية
و�صناعية ،ومقوالت فكرية وفل�سفية متطورة با�ستمرار؛ لذا ت�أثرت كتابة
تاريخ احل�ضارات على ال��دوام بتطور الفكر العلمي واملفاهيم الفل�سفية
والأخالقية والإن�سانية ،التي �أ�سهمت جمتمعة يف تطور تاريخ احل�ضارات
على امل�ستوى العاملي بو�صفه احلافظ للقيم الإن�سانية عرب الع�صور.
ُتعد حماية املجتمع الإن�ساين �إذن الهدف الأ�سمى للقادة الكبار ،الذين

طبقوا القيم الأخالقية والإن�سانية ل�ضمان �سالمة املجتمع ،وحث �أفراده وم�ساعدة الفقراء والأيتام والأرامل وامل�سنني .علما �أن مفهوم احل�ضارة
على احرتام التقاليد والعادات الإيجابية املتوارثة .والغاية من التطبيق يت�ضمن �أف���ض��ل م��ا �أن�ت�ج�ت��ه ال���ش�ع��وب ،وم��ا حققته الإن���س��ان�ي��ة يف جم��ال
ال�صارم لنظام القيم هو �ضمان �سلطة قادة املجتمع على الأفراد من جهة ،املعرفة ،والعقل والإبداع.
و�إعالء �ش�أن القيم الإن�سانية والدينية والأخالقية اجلامعة؛ ملنع الفرد و�أث�ب��ت البحث العلمي �أن ح��رك��ة ال�ت��اري��خ احل���ض��اري ��س�يرورة م�ستمرة،
من التحكم باجلماعة من جهة �أخ��رى .كما �أن نظام القيم الأخالقية تف�سر ��ص�م��ود ح���ض��ارات معينة يف بع�ض احل�ق��ب ال�ت��اري�خ�ي��ة وان�ه�ي��اره��ا
مي�ن��ع اجل�م��اع��ة م��ن االع �ت��داء ع�ل��ى ج�م��اع��ات �أخ ��رى ،وال��دخ��ول معها يف يف م��راح��ل �أخ ��رى ،وي�ق��دم �صعود وان�ه�ي��ار ال�ن��ازي��ة ،والفا�شية ،وخمتلف
حروب �إبادة� ،أو ممار�سة الت�سلط والهيمنة على مناطق جغرافية متقاربة الديكتاتوريات الع�سكرية ،والأنظمة التوتاليتارية خري برهان على غياب
�أو متداخلة.
القيم الأخالقية والإن�سانية يف الدول التي احت�ضنتها.
ل��ذا و�ضع امل�صلحون التنويرين قوانني �صارمة ت�ضبط �أع�م��ال الأف��راد كما �أ ّن اعتماد الث�أر �أو االنتقام من الهزمية ال�سابقة ال��ذي تبنته �أملانيا
واجلماعات ،وتبقى �سارية املفعول من جيلٍ �إىل جيل ،وال تتغري بتغري بعد احل ��رب العاملية الأوىل ق��اد �إىل �صعودها خ�لال ��س�ن��وات قليلة ،ثم
ال �ق �ي��ادات ال�سيا�سية .وه ��ي ت�ب�رز م ��دى ت�ط��ور ال��ذه�ن�ي��ات التقليدية يف �أ�صيبت بهزمية ثانية �أكرث تدمريا من الأوىل ،ما دفع قادة �أملانيا وقادة
حتولها �إىل �سلوك اجتماعي ،يف �إط��ار دولة عادلة يقودها حاكم �سيا�سي اليابان بعد هزمية الدولتني يف احلرب العاملية الثانية �إىل اعتماد القيم
متنور ،ي�سعى �إىل االرتقاء مبجتمعه التقليدي ،ونقل اجلماعات القبلية الإن�سانية والأخ�لاق�ي��ة ولي�س االنتقام الع�سكري ،فبنت كل منهما قوة
�أو الطائفية �أو العرقية �إىل رحاب الدولة العادلة ،التي تعتمد القوانني ناعمة مهدت الطريق لكي تلعب دورا بارزا يف التاريخ العاملي.
ال�ع���ص��ري��ة ،وت�ق�ي��م ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ق��اع��دة امل��واط�ن��ة ال�ت��ام��ة ،من نافل القول �أن ر�ؤي��ة م��ؤرخ��ي احل�ضارات للحروب املحلية والعاملية
وامل�ساوة بني جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات.
ب�صورة مقطوعة عن ج��ذوره��ا التاريخية� ،أو بتجاهل النتائج ال�سلبية
وال ت�ستقيم �أمور الأفراد واجلماعات يف الأنظمة الع�صرية �إال �إذا اعتمدت املدمرة لتلك احلروب على القوة الناعمة ،التي ت�شكل الرتاث الإن�ساين
نظام القيم الأخالقية والإن�سانية ال�شمولية ،التي تربّي املواطن على الأ�صيل ل��دى جميع ال�شعوب وال�ت��ي ُتعد ر�ؤي��ة تع�سفية .ف�لا يجوز ع ّد
الأخ�ل�اق والف�ضائل املكت�سبة ،وت��ؤ ّم��ن للفرد حياة �أف�ضل ،وللجماعات احلروب املدمرة عمال عظيما� ،أو تاريخا �إن�سانيا ميكن االعتزاز به .ولي�س
ال�سكانية الأم��ن واال�ستقرار والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الكونية .من احلكمة تبجيل االنت�صار الع�سكري� ،أو االعتداد بالقوة الع�سكرية يف
وع�بر الزمن التاريخي الطويل �أو املمتد تظهر ال�شعوب احلية قدرتها ح��ال مت توظيفها ل�صالح نزعة تو�سعية ا�ستعمارية ت�ترك �آث ��ارا �سلبية
على امل�م��ان�ع��ة ،وال���ص�م��ود وم��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ك�برى ال�ت��ي تواجهها .للغاية على القوى التي ا�ستخدمتها.
فاحل�ضارات احلية ت�شكل التاريخ احلافز والراف�ض للتبعية �أوال ،والقادر يكفي التذكري بالآثار ال�سلبية حلروب نابليون الأوروبية على فرن�سا �أوال،
على التفاعل احلر مع احل�ضارات والثقافات الكونية من موقع الندية .وحروب هتلر على �أملانيا ،و�أثر احتالل اليابان لدول اجلوار الآ�سيوية على
�أم ��ا ال�شعوب ال�ع��اج��زة ع��ن احل ��وار املتكافئ فتفقد ق��درت�ه��ا على حماية ال�شعب الياباين ،والنتائج الكارثية « الب�شرية منها واملادية » للحربني
ح�ضاراتها �أو التفاعل الإيجابي معها .فت�سارع �شعوب �أخرى �إىل ا�ستيعاب العامليتني على ال�شعوب الأوروبية.
منجزات تلك احل�ضارة؛ لتدخلها يف ن�سيج ثقايف �إن�ساين �شمويل؛ لتبدع ع�ل��ى ج��ان� ٍ�ب �أخ ��ر ،ت �ق �دّم درا� �س��ة ال�ت��اري��خ ال�ع��امل��ي يف م��رح�ل��ة اال��س�ت�ق�لال
من خالله رافدا جديدا من روافد احل�ضارة الكونية .هكذا تبقى منجزات ال�سيا�سي من��وذج��ا �ساطعا ل��دور امل�ق��والت احل���ض��اري��ة يف ب�ل��ورة الأ�سئلة
احل�ضارات الإن�سانية حية وع�صية على الزوال �أو الذوبان ،وم�ستمرة يف ال�ك�برى ل�ب�ن��اء ال�ت��اري��خ الإن �� �س��اين .ف�ق��د ر ّك ��زت ع�ل��ى اجل��وان��ب الثقافية
بناء التاريخ الكوين على �أ�سا�س التفاعل الإيجابي بني جميع ال�شعوب ،واملعرفية والتحررية والأخالقية والإن�سانية لفهم التاريخ احل�ضاري
على اختالف ثقافاتهم ،و�أنظمتهم ال�سيا�سية.
بعيدا عن مقوالت الغرب اال�ست�شرافية ،و�شدد م�ؤرخو احل�ضارات على
ت�أثرت منهجية تاريخ احل�ضارات كثريا باملدار�س اال�ست�شراقية الغربية؛ ��ض��رورة تعزيز االن�ت�م��اء الإن���س��اين يف دول��ة ع��ادل��ة ،ت�سعى للحفاظ على
فتجاهلت ح�ضارات ال��دول النامية ،التي ال ت��زال �شعوبها �أ�سرية القيم ال�ه��وي��ة الوطنية ك�شرط �أ��س��ا��س��ي للحفاظ على ال�ت�ع��ددي��ة وال�ت�ن��وع بني
الدينية والأخالقية التي تنادي بالعدالة ،وامل�ساواة ،و�إن�صاف املظلومني ،املكونات ال�سكانية داخل الدولة الع�صرية.
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