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 القيم الوضعيةحتوالت القيم الدينية و بني                                       

 د. طالل عرتيسي          

 

ك حروابً وسفكاً ال يتوقف للدماء، وضحااي من ماليني املدنيني غري احملاربني الذين سقطوا  يف تلالعامل اليوم  يشهد

 من مربرات تلك احلروب. للبشرية احلروب. ما يثري القلق واملخاوف من  مستقبل جمهول وغري آمن 

كما نشهد مستوًى من التطور التكنولوجي غري مسبوق يف وسائل التواصل بني البشر أدخلت اجملتمعات  كافة يف 

 ماهيتها.  قادمة ال  نعرف معناها والتغريات عميقة تثري القلق واألسئلة حول إنسانية 

 تلك احلروب، ومع استمرار التقدم  املتسارع يف تلكحال اإلنسانية مع استمرار عليه إن القلق هو مما سيكون 

 . اليت ابتت يف خدمة تلك احلروب التقنيات

تعربر األداين عن القيم الدينية وهذه األداين معروفة ، أما القيم الوضعية فتعررب عنها أفكار ونظرايت طرحها ابحثون 

 ربية احلديثة.ومفكرون، وجتارب قدمتها شعوب وحضارات مثل جتربة احلضارة  الغ

املشكلة ليست أن هذه وضعية وهذه إهلية، فقد جند ما هومشرتك يف تلك القيم  مثل حقوق اإلنسان، أومحاية 

 البيئة، أو عدم اإلعتداء..

إن القلق الذي يساور العامل وشعوبه اليوم ليس من القيم الدينية، بل من اخلوف على  تراجع هذه  القيم   -

لتسامح، كما جاء  يف احلديث النبوي "إمنا بعثت إلمتم مكارم األخالق" ومكارم دعت اىل احملبة وا اليت

 هيو األخالق هي كما يقول شارحوها: أن تعطي من منعك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفوعمن ظلمك".

 .   يف  العالقات اإلجتماعية هبذا املعىن ذروة القيم اإلنسانية
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 ه بدورها.وهذلك يف اخللق"وإما نظري  ،إما أخ لك يف الدينناس صنفان عليه السالم "ال أو كما قال اإلمام علي

 قبول اآلخر واحرتام اإلختالف.  القيم يف تلخص ما ينبغي أن تكون عليه

ستند سياسات الدول يف التوسع واالحتالل واهليمنة، مبربرات  تالقيم يف عامل اليوم مصدره  إن القلق على -

 اىل "حق التدخل اإلنساين"، الذي ينتج عنه مئات اآلف الضحااي. 

تلك العالقة الغريبة العكسية بني التقدم العلمي والتكنولوجي املتسارع وبني كما يعود هذا  القلق اىل  -

 تراجع القيم اإلنسانية.

جهة  محية منجع القيم اإلنسانية الرتارتابط السليب بني تقدم العلم من جهة، وبني ترافكيف حصل مثل هذا ال

وكيف سوغت  دول العامل  املتقدم لنفسها شن احلروب بذرائع مثل حقوق اإلنسان  ونشر الدميقراطية، اثنية؟ 

 ومحاية مصاحل الشعوب؟

لقد بدأ مسار هذا الرتابط السليب الذي نشهده يف العامل  اليوم يف تلك اللحظة  التارخيية من التجربة الغربية اليت 

قطعت فيها العالقة مع هللا سبحانه وتعاىل )الغيب(، من خالل القطيعة مع سلطة الكنيسة، والتخلص  من سلطتها  

اىل  ييفضالعلم نقيضا سلطة الكنيسة ونقيضا املعرفة الغيبية. ما سواجملتمعية. حبيث ابت العقل وابت املعرفية 

 تلك املعادلة الشهرية اليت تقول ابلعداء  بني الدين وبني العلم. شيوع 

بعدما  ها . فلم يعد لديه نقطة ارتكاز اثبتة يقيس  عليلقد حترر العقل من سلطة الكنيسة ومن سلطة الدين -

وما  ت املسيحية تبشر هبا  وتدعو اليها. وا جعل العقل والتجربة املعاشةنوضع  جانباً تلك القيم اليت كا

هي اليت   له الذي نعود اليه ملعرفة احلقائق. وهذه احلقائقختربات هو  املرجعية وهو مثابة اإلجيري يف امل
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هو الذي أييت  ل الدين، بل ابت العق س العكس. أي مل يعد هناك قيم مسبقة واثبتة أتى هباتولد القيم ولي

   .جتارب البشرإلهنا نتيجة حتوالت العقل و مبثل هذه القيم، وهي ابلتايل غري اثبتة، 

 جعلو لقد ادى هذا التحول العميق الذي حصل يف احلضارة الغربية احلديثة، اىل وضع العقل يف املقام األلوهي،  

وليس ما تريده،  ، ما يقبله اجملتمع وما يريده،اجملتمع مرجعية بديلة عن هللا وعن الدين، حبيث يكون صحيحاً فقط

نها الركون اىل صدقية املعرفة يستلزم أن ننفي عيكون حبيث و  .أي مرجعية أخرى )دينية أو مقدسة(أو تفرضه، 

أي مصدر )غييب، أو اهلي( وحيصرها فقط  يف مصادرها التجريبية )املختربات، واملالحظة املباشرة، والتجربة 

 املعاشة(.

اىل و هكذا ميكن أن نفهم تشريع املثلية ألن هناك يف اجملتمع  من يريدها، وكذلك األمر ابلنسبة  اىل املساكنة، 

 من تغريات يف قيم العالقات اإلجتماعية والزوجية واألسرية.  غري ذلك و التمايز بني اجلنسني... إلغاء

، سلوكيةمن قيم الضوابط األخالقية  والالرتبية  كيف ستتخلصوسنالحظ مع هذا التحول يف تقديس احلرية  
كيف ستنتشر يف الرسوم الفنية لوحات العري رداً على مرحلة هي أساس الرتبية . و لتصبح حرية الطفل 

اإلحتشام  الديين األخالقي الكنسي. وكيف سيبدأ التنظري يف األدبيات النفسية واالجتماعية لتحرير الطاقات 
املنتج مادايً هي القيمة العليا للرجل وللمرأة على السواء . وسترتاجع وظيفة والرغبات، وستصبح قيمة العمل 

األمومة، ألهنا حتد من حرية املرأة، وألهنا غري منتجة مادايً. كانت  هذه التحوالت بداية مسار، أو نفق سيدخله 
 عرفها اليوم. رية اليت  نالغرب منذ  هناايت الثامن عشر، وليصبح مكوانً اساسياً من مكوانته الثقافية واحلضا

مات اإلنسانية ز لقد ترك أتليه احلرية يف عصر النهضة أتثرياً قوايً وخطريًا على مستقبل الغرب وعلى األ 
 ، يف ممارساته السياسية واالقتصادية والعسكرية. معه اليومعيشها واألخالقية اليت ن

الكنيسة حتكم إبمسه  طوال  قرون، لكنه  لقد ختلص الغرب مع عصر النهضة من مرجعية اإلله الذي كانت
استبدله ابلعبودية آلهلة آخرين أوجدهم منظرو العلوم الفلسفية واالجتماعية واالنسانية. ابت العقل معبودا"، 

 وابتت احلرية والرغبات معبودًا، وابتت التجربة واملعاش معبوداً اثلثاً.  
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حاجاته، اة تسريعلى غري هدى، وأن اإلنسان يسعى  خلف رغباته و إن استبعاد املبىن اإلهلي الغييب، يعين أن احلي
وأن ال معىن لوجوده إال إبشباع تلك الرغبات واحلاجات..وهذا كله يتعارض مع مرجعية رؤية الدين )اإلسالم( 

اإلنسان الذي اعتربه خليفة هللا على األرض، وأن عليه عمارة اجملتمعات وفق املعايرياإلخالقية اإلهلية، قمة اىل 
)إمنا بعثت إلمتم مكارم اخلالق( وليس وفق الرغبات الفردية، أو وفق التغريات اجملتمعية..هنا حصل اإلختالف 

املعىن ي. إن هذا املصدر وما يريده من اإلنسان، و اجلوهري مع الغرب يف نفيه التام ملصدر املعرفة الغييب اإلهل
الذي يعطيه لوجوده )التكليف وخالفة هللا(  هو الذي حيقق التوازن الفردي واجملتمعي واحلضاري ألنه يتعامل مع 

الوجود اإلنساين بواقعية اتمة، فيليب حاجته الفطرية اىل العبودية، والتعلق ابلغيب، ويعرتف يف الوقت نفسه 
 ته املادية املختلفة. حباجا

ة وإلخضاع ادوات للهيمنة وللسيطر اىل من هذا املنظور القيمي وغري اإلنساين العلم وحتولت املعرفة  لقد حتول
الشعوب وتكديس الثروة. ابت العامل أمام قيم جديدة التهمت حىت قيم  احلرية واألخاء واملساواة. وابتت قيم 

 املهيمنة.قيم الهي ين املال الغش جلم  التملك واإلفراط يف اإلستهالك و قيو  ،الربح والسوقواملصلحة و القوة 
و هذا هيف املدينة اإلسالمية بعدما كان املسجد  وشراين احلياة فيهاهو قلب املدينة )البنك( ابت املصرف و 

 املركز.

العقل والتجرية  املرجعية. هل هي ا فقدت نقطة اإلرتكازمشكلة القيم الوضعية اليت نعيش  جتربتها احلديثة أهن
ه ؟ ومثل هذه القيم سوف تتبدل بني زمن  وزمن. أم أن هذاملعاشة، وما يريده اجملتمع، وما تقرره مصاحل الدولة 

حلياة  ومبعىن وجوده ترتبط بدور اإلنسان فيهذه االنقطة املرجعية  املركزية هي القيم الدينية األخالقية الثابتة اليت 
 رق كبري على سبيل املثال بني اعتبار الصحة النفسية هي حتقيق للرغبات، وبني اعتبارها على العكس. فهناك ف

   من ذلك هي القدرة على السيطرة على تلك الرغبات. هنا ختتلف قيمة الرغبة بني  حتققها وبني السيطرة عليها.

ني أن القيم يف  ح لق سبحانه وتعاىل.إن القيم الدينية هي قيم تصاعدية تريد أن تسمو ابإلنسان حنو اخلا 
 قيم أفقية حنو اجملتمع، وإما داخلية حنو الذات. ما يعين أهنا ال تبحث عن املطلق املتعايل الوضعية هي إما

شنها  الدول الغربية احلروب اليت ت القيم الوضعية ابلنسبة الينا كيف تربر . وهذا يفسر)ابعتباره هدفاً غيبياً( 
ئرات لطاحبيث ميكن ل عوب األخرى،)من أجل التمدين، ونشر الدميقراطية كقيم إنسانية(على األمم والش
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ه الطائرات ذ، وترمي ه)مساعدة انسانية(  املساعدات واحلصص الغذائية اىل الشعب األفغاينأن ترمي األمريكية 
 الصواريخ اليت تقتل املدنيني يف الوقت نفسه!! نفسها 

هو من الدول الكربى الغربية اليت تقدم نفسها حامية للقيم على املستوى العاملي إن  القلق على القيم اليوم 
قدم نفسها وهي توتسمي نفسها اجملتمع  الدويل. )حقوق اإلنسان، احلرايت، السالم العاملي، الدميقراطية...( 

على أهنا  تسهر على العامل حلمايته )قيمة أخالقية( يف حني أهنا يف الواقع ال تعمل سوى على تدمري هذا العامل 
من خالل تدمري البيئة، وتعظيم اإلستهالك، واستخدام القوة يف التعامل مع الشعوب األخرى إلخضاعها وكسر  

 كرامتها. 

كتب اليوم عن أزمة احلضارة الغربية، وعن أفول الغرب، هو أتكيد على الطريق املسدود الذي وصلت اليه ما ي
 القيم يف جتربة تلك احلضارة احلديثة . 

هو لغرب، يف الشرق واالعامل اليوم، كما يدعو اىل ذلك الكثري من العلماء والفالسفة واملفكرين وما حيتاجه 
 ، اليت  حتقق اإلطمئنان النفسي واإلستقرار اجملتمعي. الرتاحمعودة اىل قيم التسامح و ال


