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التحديد السيكولوجي والسوسيولوجي لمفهوم القيم 

بســم اهلل الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحابتــه أجمعيــن..

يف احللقتــني الســابقتني، حددنــا مفهــوم »القيــم« مــن حيــث الداللــة اللغويــة واالصطالحيــة والفلســفية، 
إال أن مفهــوم »القيــم« ال يتوقــف عنــد هــذه الــدالالت أو هــذه التعريفــات الثالثــة، وإمنــا هنــاك أبعــاد 
أخــرى حتــدد مفهــوم »القيــم« وجتعلــه أكثــر جتليــة وأكثــر وضوحــا، وسنســلط الضــوء يف هــذه احللقــة الثالثــة 
علــى مفهــوم »القيمــة« مــن حيــث البعــد الســيكولوجي والبعــد السوســيولوجي، ألن القيــم كذلــك هلــا حيــز 

ســيكولوجي نفســي، وحيــز اجتماعــي أيضــا فيمــا خيــص بناءهــا وتركيبهــا وتنميتهــا.

درج النــاس علــى أن يربطــوا القيــم بالســلوكيات، حينمــا ينظــرون إىل األخــالق أو إىل التصرفــات، 
فيجعلــون منهــا قيمــا؛ أي أن القيمــة يف عرفهــم ويف مفهومهــم هــي الســلوك الصــادر عــن اإلنســان، ومــن هــذا 
املنطلــق يقولــون قيمــة إجيابيــة، أو قيمــة ســلبية، ولكنهــم مــن خــالل هــذا احلكــم إمنــا حيكمــون علــى الوجــه 
الظاهر للقيمة، وهو الســلوك أو التصرف أو اخللق، وســنرى يف احللقة الرابعة -إن شــاء اهلل - هذه األبعاد 

املرتبطــة باألخــالق والقيــم والشــيم والســجايا ...

حينمــا نتكلــم عــن القيمــة ال جيــب ربطهــا فقــط باجلانــب أو املظهــر اخلارجــي الــذي هــو الســلوك أو 
التصــرف، ألن القيمــة هــي احملــرك للســلوك، فلمــا نتكلــم عــن القيمــة مــن هــذا املنظــور الســيكولوجي، تصبــح 
القيمــة مقابلــة ملــا يعــرف يف علــم النفــس، وعلــم النفــس االجتماعــي بشــكل خــاص باملوقــف، إذن فالقيــم 
تقابــل »املواقــف«. واملوقــف هــو االســتعداد النفســي والعقلــي للســلوك، إذن فتصبــح القيمــة مــن هــذا املنظــور 
هــي مــا وراء الســلوك، ومــا وراء التصــرف، ومــا وراء اجلانــب األخالقــي، ألننــا حينمــا حنكــم علــى األخــالق 
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حنكــم علــى التصرفــات مــا يبــدو ومــا يظهــر ومــا يتجلــى، ولكــن هــذه التجليــات وهــذه التمظهــرات إمنــا يكمــن 
وراءهــا دافــع أول، وهــذا الدافــع باملعــى النفســي أو الســيكولوجي هــو القــوة الداخليــة الــي حتــرك اإلنســان 
ليســلك، إذن فالقيمــة هــي أســاس  الســلوك وليســت الســلوك ذاتــه، فحينمــا أريــد أن أشــرب إذن هنــاك 
حاجــة وهــي العطــش، إذن العطــش حيركــي لكــي أحبــث عــن املــاء ويصبــح مقصــدي هــو أن أشــرب إلرواء 
هــذا الظمــأ ولكــن هــل ميكــن أن  أشــرب أي مــاء مهمــا كان؟ أو أي ســائل مهمــا كان ألزيــل قــوة العطــش؟ 
فمــا هــو منهــي عنــه شــرعا ال ميكــن أن أشــربه مهمــا كان األمــر والــذي جيعلــي ال أقبــل علــى شــرب أي شــيء 
هــو القيمــة، أي هــذه القناعــات الداخليــة الــي جتعلــي أقبــل علــى هــذا الشــيء وال أقبــل علــى هــذا الشــيء، 
حينمــا أحــس باجلــوع، واجلــوع غريــزة بيولوجيــة جندهــا عنــد كل الكائنــات احليــة مــن اإلنســان، ومــن مثــة حينمــا 
أحــس هبــذا اجلــوع، ال ميكــن بدافــع اجلــوع أن أتنــاول أي طعــام، فاألطعمــة املنهــي عنهــا شــرعا، ال ميكــن أن 
أتناوهلــا مهمــا بلغــت مــي قــوة املســغبة، إذن فيصبــح الكابــح والدافــع لكــي ال أتنــاول هــذا الطعــام هــو القيمــة، 
إذن فالقيمــة هــي احملــرك الداخلــي وهــي القناعــات الداخليــة وهــي اجلوانــب النفســية الــي حتــرك الســلوك وجتعــل 
هــذا الســلوك مقبــوال ومرغوبــا فيــه، وهــذا الســلوك غــر مقبــول ومرغوبــا فيــه، ولكــن هــذه القيــم الداخليــة مــن 

حيــث هــذه التعريفــات الســيكولوجية كيــف تنشــأ، إهنــا تنشــأ عــن طريــق التطبيــع االجتماعــي. 

إذا مــا رجعــت إىل املثالــني الســابقني فيمــا خيــص األطعمــة واألشــربة، مــا الــذي جيعلــي أقبــل علــى هــذه 
األطعمــة وال أقبــل علــى غرهــا؟ وأقبــل علــى هــذه األشــربة وال أقبــل علــى غرهــا؟ إذن التمثــالت املعرفيــة 
والفكريــة والثقافيــة الــي كونــت لــدي هــذه القناعــات. فأصــل القناعــات ليــس مرتبطــا فقــط باجلانــب الغريــزي 
النفســي، حســب فرويــد، ولكــن باجلانــب الســيكولوجي الثقــايف احملــرك هلــذه القناعــات. فالقناعــات ال تنشــأ 
مــن تلقــاء نفســها ولكــن تنشــأ مــن وســط اجتماعــي معــني. فاحلضــارة أو الثقافــة هــي هــذا اإلرث الــذي 
نشــأت فيــه، والــذي تكونــت فيــه والــذي تربيــت فيــه، والــذي اقتنعــت بــه، واســتضمرته يف أطــر مرجعيــة، 
أصبحــت هــي احملــددة للســلوك، وحينمــا يقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »كل مولــود يولــد علــى 
الفطــرة فأبــواه يهودنــاه أو ميجســانه أو ينصرانــه«، أي يكســبانه ســلوكا معينــا، ولكــن هــذا الســلوك ليــس علــى 
مســتوى التقليــد، وإمنــا يكتســبه علــى مســتوى التأطــر الــذي حيــدث لديــه داخــل ذاتــه وبنائــه النفســي، وقــد 
حيــدث كذلــك علــى مســتوى بنائــه العصــي فيســلك وفقــه، ولكــن املنشــأ ليــس منشــأ مــن فــراغ، وإمنــا منشــؤه 
منشــأ ثقــايف حضــاري فكــري، إذن مــن هــذا املنطلــق تصبــح القيمــة هلــا بعــدان: بعــد ســيكولوجي داخلــي حيــرك 
ــُؤها ويـُْنِشــؤها داخــل الــذات،  الســلوك، وبعــد ثقــايف فكــري حضــاري، هــو الــذي يركــز هــذه القناعــات ويـَُنشِّ
ومــن مثــة كان للقيمــة جمموعــة مــن اخلاصيــات املرتبطــة هبــذا البعــد السوســيولوجي أو البعــد االجتماعــي، منهــا 
مثــال اإلنســان قــد يغــر قيمــه مــن فــرة إىل فــرة أخــرى. فالقيــم ليســت مطلقــة وإمنــا تتغــر حســب األزمنــة، 
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وحســب الظــروف وحســب التأثــرات الــي ميكــن أن حتــدث، ومــن هنــا جنــد اإلشــكال الــذي يطــرح علــى 
مســتوى القيــم يف أســئلة أربعــة:

السؤال األول: ملاذا كانت هناك قيم سائدة لدى جمموعة من الناس والزالت كذلك؟
السؤال الثاني:  ملاذا كانت هناك قيم سائدة مث بادت وأصبحت يف خرب كان؟

السؤال الثالث: ملاذا كانت هناك قيم سائدة مث بادت مث عادت لتتصدر املشهد القيمي؟
الســؤال الرابــع: ملــاذا ظهــرت قيــم جديــدة بديلــة إمــا مكملــة هلــذه القيــم، وإمــا متجــاوزة هلــا، إن 
الــذي حيــدد هــذه القيــم هــو هــذا البعــد احلضــاري والبعــد الثقــايف والتغــرات الــي حتــدث للمجتمــع، وجيــد 
فيهــا اإلنســان توازناتــه دون أن خيتــل مســاره الروحــي أو مســاره الوجــودي، ألن القيــم تبعــا هلــذا تتغــر عــرب 

االجتهــادات وعــرب جتديــد اخلطابــات وعــرب الفهــم اجلديــد جملموعــة مــن األساســات البنائيــة لإلنســان..

اخلاصيــة الثانيــة هــو أن القيــم ال ميكــن أن تتغــر بــني عشــية وضحاهــا، وإمنــا يتطلــب تغيرهــا مــدة 
معينــة، وهــذا مــا قلنــا عنــه إهنــا تتميــز بالثبــات واالســتمرار واالســتقرار، ألن املتغــرات االجتماعيــة ال ميكــن أن 
حتــدث بــني عشــية وضحاهــا، ألن االنتقــال مــن مشــهد حضــاري قيمــي فكــري ثقــايف إىل آخــر يتطلــب زمنــا 
طويــال. ومــن مثــة القيــم الــي أنشــأها هــذا املشــهد الثقــايف احلضــاري تبقــى راســخة إىل أن يتغــر هــذا املشــهد 

الثقــايف أو احلضــاري باملعــى العــام...

مث اخلاصيــة الثالثــة هلــذه القيــم حتــدث بفعــل تغــرات قــد تقــع للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه اإلنســان، 
هــذه التغــرات إمــا أن تكــون ناجتــة عــن ظواهــر بيولوجيــة أو عــن ظواهــر ثقافيــة أو عــن ظواهــر كونيــة أو عــن 
ظواهــر بيئيــة، إذن البــد أن حتــدث متغــرات كــربى جتعــل اإلنســان يغــر فكــره وثقافتــه، ومــن مثــة يغــر كذلــك 
قيمــه. إذن فالبعــد الســيكولوجي أساســي يف حتديــد القيــم، والبعــد الثقــايف كذلــك مرســخ أيضــا هلــذه القيــم 
وبــاٍن هلــا، ومــن مثــة تصبــح القيــم مكتملــة حينمــا ننظــر إليهــا مــن كل أبعادهــا ومــن كل جتلياهتــا مبــا يف ذلــك 

البعــد القيمــي والبعــد الفلســفي والبعــد السوســيولوجي والبعــد االجتماعــي. 


