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القيمة لغويا واصطالحا

آلــه  وعلــى  حممــد  ســيدنا  املرســلني  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  الرحيــم،  الرمحــن  اهلل  بســم 
مجعــني،  أ بته  وصحا

نســتهل هــذه احللقــات املباركــة حــول القيــم حبلقــة أوىل حنــاول أن نســلط فيهــا الضــوء علــى مفهــوم القيــم 
مــن حيــث الداللــة اللغويــة، والداللــة االصطاحيــة، ألن القيــم هــي األساســات وهــي البنــاءات الــي تقــوم 
عليهــا كل املرتكــزات الســلوكية، وإذا مــا حاولنــا أن نتبــني القيــم مــن حيــث داللتهــا اللغويــة، فإننــا جنــد أن 
هلــذه اللفظــة )لفظــة القيمــة أو لفظــة القيــم( باملعــى اجلمعــي جمموعــة مــن االشــتقاقات الدالــة علــى االســتقامة 
واالكتمــال. فحينمــا نتكلــم عــن القــوام أو عــن االســتقامة أو عــن اإلقامــة وهــي كلهــا مشــتقات مــن فعــل قــَـَوَم 
فإهنــا تــدل علــى الكمــال. ومــن مثــة فــإن مفهــوم القيمــة لغويــا ميكــن أن يــدرج ضمنــه جمموعــة مــن املفاهيــم 
املكّملــة الــي توضــح الكمــال والثبــات، ومــن مثــة مل خيــرج هــذا املفهــوم عــن هــذا احملتــوى أو عــن هــذا املاصــدق 
كمــا يقــول املناطقــة، وحــى يف اللغــات الاتينيــة عمومــا، وخاصــة اللغــة االجنليزيــة أو الفرنســية فــإن مفهــوم 
القيمــةvalue  )باللغــة اإلجنليزيــة( أو valeur )باللغــة الفرنســية( تعنيــان كذلــك االكتمــال والثبــات إىل 
حــد مــا، ممــا يفيــد أن القيمــة لغويــا، هــي االســتمرارية يف اســتقامة الشــيء، وإذا مــا حاولنــا أن نســتدرج كل 
املفاهيــم أو كل االشــتقاقات املســتنبطة أو املرتبطــة بالقيمــة فإهنــا ال ختــرج عــن هــذا اجلانــب الكمــايل الثبــايت 

الــذي يــدل علــى االســتقرار مــن حيــث وجــود الشــيء يف كمالــه.

ولذلك ســناحظ الحقا -إن شــاء اهلل-  يف هذه احللقة ذاهتا أن مفهوم القيمة اصطاحيا، ســوف 
خيتلــف عــن هــذا املفهــوم اللغــوي الــدال علــى الكمــال واالســتكمال والثبــات واالســتقرار.
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إذن تبــني مــن خــال هــذا اجلــزء األول املرتبــط هبــذه احللقــة فيمــا خيــص داللــة القيمــة لغويــا فــإن هنــاك 
اختافــا مــن حيــث الداللــة االصطاحيــة، والقيــم بطبيعــة احلــال حينمــا يـَُتكلــم عنهــا باملفــرد أو اجلمــع 
إمنــا تســتقي أمهيتهــا مــن الداللــة االصطاحيــة، ألننــا حينمــا نتنــاول القيــم يف حديثنــا اليومــي ويف كامنــا 
العلمــي املرتبــط بالســلوك واملرتبــط باألخــاق، إمنــا يســتقي مفهومــه ويرتكــز يف هــذا املفهــوم علــى الداللــة 
االصطاحيــة، ومــن مثــة وجــب االنتقــال بساســة مــن الداللــة اللغويــة إىل الداللــة االصطاحيــة، إذن حينمــا 
نتكلــم عــن القيمــة اصطاحيــا فمــا املقصــود هبــا؟ ألن الكثــر مــن النــاس حينمــا يتكلمــون عــن القيمــة قــد 
خيلطــون بــني القيمــة وبــني األخــاق وبــني الســلوك وبــني املوقــف وبــني احلاجــة، إذن جمموعــة مــن املفاهيــم 
ذات الــدالالت النفســية أو االجتماعيــة أو الســلوكية مــن حيــث الفعــل، أو الــدالالت القيميــة الداخليــة 
مــن حيــث املواقــف النفســية واالســتعدادات كلهــا تتداخــل فيمــا بينهــا، الشــيء الــذي جيعــل مفهــوم القيمــة 
اصطاحيــا غــر واضــح، ولذلــك حينمــا نتكلــم عــن القيمــة اصطاحيــا نقصــد هبــا االســتعدادات الداخليــة 
الــي تعــّد اإلنســان لكــي يســلك ســلوكا مــا، وإذا كان هــذا االســتعداد الــذي يدفــع اإلنســان للســلوك، مبعــى 
الدافــع للســلوك، هــو الــذي حيتــل احليــز األوفــر واألكــر مــن  الداللــة االصطاحيــة للقيمــة فــإن القيمــة كذلــك 
ميكــن أن تـُْفَســح ملــا هــو ســليب ومــا هــو إجيــايب، ألن الكثــر مــن النــاس يتكلمــون عــن القيــم باملعــى اإلجيــايب، 
بــأن القيمــة هــي دائمــا إجيابيــة، وأهنــا الســلوك املبتغــى والســلوك املفــروض أن يكــون، وأن القيمــة هــي اجلانــب 
التفضيلــي يف حــني قــد تكــون هنــاك قيــم ســلبية، ذلــك أن الكثريــن ال يــرون يف القيــم إال اجلانــب اإلجيــايب 
ويرفضــون أن تكــون للقيمــة داللــة ســلبية، والواقــع أن القيمــة تكتســي هذيــن اجلانبــني، أو هذيــن البعديــن 
البعــد الســليب والبعــد اإلجيــايب، فالــذي يــرى أن القيــم الــي يـَتَِّبعهــا هــي قيــم إجيابيــة ويكــون خمالفــا لآلخــر، فهــذا 
اآلخــر يــرى أن اجلانــب ســليب ومــن مثــة، يصــح القــول أو يقــوم القــول الــذي مبوجبــه يبــدو اجلانــب اإلجيــايب 
واجلانــب الســليب للقيمــة، ومــن مثــة ال ميكــن اعتبــار القيمــة دائمــا تثمينــا، ألن هنــاك »التثمــني« مــا  نســميه 
L’éva-( وهنــاك »التقييــم« أي إضفــاء القيمــة علــى الشــيء )La valorisation )باللغــة الفرنســية 

luation(، ومــن مثــة جيــب أن ننظــر إىل هــذا التبايــن القائــم أصــا بــني التثمــني والتقييــم، فَوْصــف الشــيء 
بالقيمــة معنــاه هــو تقييــم لــه، وهــذه القيمــة ليســت دائمــا تثمينــا أبــدا، فقــد تكــون تثمينــا لشــخص مــا ولكــن 
هــذا الشــخص حينمــا يكــون شــخص آخــر خمالــف لــه يف رأيــه أو يف ســلوكياته فــإن هــذه القيمــة ال حتمــل 

معــى هــذا التثمــني، وإمنــا تقييــم ويكــون هنــا التقييــم ســليب.

إذن مــن خــال مــا ســبق تقدميــه تبــني أن للقيمــة دالالت، أو علــى األقــل بيَّنــا يف هــذه احللقــة داللتــني، 
الداللــة اللغويــة، والداللــة االصطاحيــة، ومــن مثــة فالداللتــان أو املعنيــان متكامــان وال ميكــن النظــر إىل 

القيمــة مــن منظــور واحــد وإمنــا جيــب اجلمــع بــني املعنيــني حــى يســتقيم معــى القيمــة ويبــدو واضحــا.. 
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يف احللقــات القادمــة -إن شــاء اهلل- ســوف نبــني دالالت أخــرى وأبعــاد أخــرى للقيمــة مــن حيــث 
الداللــة الفلســفية والســيكولوجية النفســية، ومــن حيــث الداللــة السوســيولوجية االجتماعيــة، لنـَْعــُر مــن ذلــك 
إىل  اإلســام  نظــر  اإلســامي، كيــف  املنظــور  مــن  الداللــة  للقيمــة وهــي  أخــرى  آخــر وداللــة  معــى  إىل 
القيــم؟ وكيــف عــرَّف املســلمون القيــم ؟ وكيــف اعتــر املســلمون القيــم مــن حيــث الداللــة الفلســفية والداللــة 

الروحية والعمليــة؟.


