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 التوجهات المادية والقيم

 محمد عبد العزيز ربيع. د

، ما جعل الملكية الخاصة لألشياء ترافق اإلنسان خالل كافة مراحل ل إنسان ولديه غريزة التملكيولد ك

والتطور وحيث أن النمو االقتصادي . لعمل على كسب المال وتكديس الثرواتإلى ا، وتدفعه حياته

، والمعرفيرأسمالي تمد أساسا على التقدم العلمي والتكنولوجي والتراكم العيالحضاري واالزدهار الثقافي 

إلى تراجع حوافز العمل واإلنتاج، وتعطيل عمليات النمو والتقدم عادة فإن غياب الدافع المادي يؤدي 

االقتصادي هي الثقافي ومن ناحية أخرى، تعتبر مشاركة اإلنسان في عمليات التقدم بشقيه . المجتمعية

على ما إذ لو تم على سبيل المثال توزيع كافة موارد وثروات بلد . والرضا عن النفس لسعادةمدخل لال

جميع المواطنين بالتساوي لضعفت حوافز اإلنتاج كثيرا، ولكان من الصعب أن تجد فردا لديه االستعداد 

لخاصة والثروة كانت أيضا لكن الملكية ا .المجتمعيالتقدم وتيرة ما يتسبب في تراجع للعمل لدى فرد آخر، 

 .سببا في شيوع االستغالل واالستعباد والظلم على مدى العصور

لكن . لدى اإلنسان مع تتابع العصورتطورت الخاصة لكية نزعة الُمتشير سجالت التاريخ إلى أن 

ستطع ، لم يالالذي اعتمد على التنقل والترح ونمط إنتاجهالبسيطة القبلي، بسبب طبيعة حياته  المجتمع

الذي تبعه، بسبب قيامه بممارسة فالحة األرض  المجتمع الزراعيإال أن . لكية الخاصةمفهوم الُمبلورة 

هام في ذات دور  اجتماعيةعلى شكل مؤسسة لكية الخاصة الُمفي بلورة  نجحواالستقرار في مكان واحد، 

نتاج اإلوأدوات  والبيوت يضااألرعصر ذلك الولقد شملت الملكية الخاصة في . حياة الفرد والمجتمع

بعد حوالي . ظهور الديانات مع، وهو إدعاء جاء بملكية الحقيقة أحيانا وأسباب القوة واإلدعاءوالحيوانات 

تنوع  ، ما تسبب فيالصناعةعصر إلى ت بعض المجتمعات انتقلالزراعة،  حياةعشرة آالف سنة من 

واالقتصادية، وزيادة أهمية الملكية  كل االجتماعيةوتبدل نمط الحياة وتغير الهيانشاطات االقتصادية ال

ياء التي ملكها إلى جانب األش العصر،ولقد شملت الملكية الخاصة في هذا . الخاصة في الحياة المجتمعية

 .والكثير من أسباب القوة والمعارف العلمية والتكنولوجيةوالشركات المصانع اإلنسان الزراعي، المال و

دون من في بلورة مؤسسة الُملكية الخاصة جعل المجتمع القبلي يعيش حياته  إن فشل عصر القبلية

الُملكية الخاصة في عصر مؤسسة لكن ظهور . االستغالل وحال دون قيامه بممارسةطبقات اجتماعية، 

وتستغل  ومصادر المياه حداها ثرية تملك األراضيإدى إلى إنقسام المجتمع إلى طبقتين، أ، ةلزراعا



2 

 

أما عصر الصناعة،  .لحساب الطبقة األولى وخاضعة لهاأغلبيتها والعبيد، والثانية فقيرة تعمل الفالحين 

طبقة فقيرة : إنقسام المجتمع إلى ثالثة طبقاتبسبب تنوع نشاطاته اإلنتاجية والخدمية وتكاثرها، فقد شهد 

انع والبنوك والشركات ، وطبقة رأسمالية شملت مالك المصوالفالحين وخدم المنازلالصناعة شملت عمال 

الحراك  اتعملي شمل تسهيل الكبيرة، وطبقة متوسطة لعبت دورا محوريا في حياة المجتمع الصناعي

وبسبب هذا . ودعم العملية الديمقراطية ،عمليات المتاجرةتنشيط وبناء الصناعات الصغيرة واالجتماعي، 

طبقاته في  كافةبينها مشاركة المجتمع بمن ل، اإلنقسام، شهد المجتمع الصناعي أشكاال متعددة من االستغال

نتقال االمع  .استغالل الشعوب الفقيرة والضعيفة واالستيالء على ثرواتهاب قامالذي  يالمشروع االستعمار

وبغير حيانا طاله يده، بحق أكل شيء ُت متالكميال الو أكثر طمعاالجديد اإلنسان أصبح ة، فإلى عصر المعر

 . الواسطةتبرر والفردية في عصر الجشع ن الغاية ، ألأحيانا أخرى حق

، وأكثر رغبة في االستحواذ هذا يعني أن كل مجتمع تابع كان أكثر طمعا من المجتمع الذي سبقهو

وحيث أن عمليات كسب وتوظيف الثروات تستوجب استخدام البعض من . احعلى ملكية كل شيء مت

الناس، وتوجيه أسباب القوة للتفرقة ضد آخرين، فإن كل مجتمع تابع كان أكثر ميال إلستغالل اآلخر، وأقل 

 . ، وابتعادا عن القيم ذات الصبغة اإلنسانيةالمساواة والعدالة والتضامن لمبادئاحتراما 

، وقيام كل مجتمع أقل رفاهية بتقليد المجتمعات االكثر اليوم المحموم نحو المادةن التوجه الفردي إ

األخالقيات تراجع الجوهر الثقافي واألخالقي، ما أدى إلى  يطغى علىرفاهية جعل المظهر االستهالكي 

ء على من ناحية ثانية، تسبب السعي الحثيث إلمتالك األموال وتكديسها واالستيال. القيم في كل مجتمعو

من حقوقهم، كبيرا قيام النخب السياسية واالقتصادية واإلعالمية بسلب المواطنين جزء في القوة  أسباب

واضطرار بعضهم  ،تسبب في زيادة أعداد الفقراء ماومبادئ العدالة والمساواة، القوانين متجاوزين بذلك 

في سعيه  أو مبادئد حدود قيم ما أصبح الثري والقوي ال يتوقف عنفيو. لعيش حياة بؤس ومذلةإلى ا

، أصبح الفقير ال يتوقف كثيرا عن حدود كرامة أو أمانة في سعيه الحثيث المتالك المزيد من الثروة

السعي وهكذا أصبح الجشع والحسد و. المستميت للحفاظ على بقائه وامتالك ما ال يستطيع أن يشتريه بماله

شهوة والغيرة والحاجة ومحاكاة الغير بالنسبة للفقير هي أهم لتفوق على الغير بالنسبة للغني والقوي، والل

وتقوم  ،الدوافع التي تحفز الناس على العمل واالستثمار، وأحيانا على السرقة واالحتيال واالستغالل

 . بتشكيل العالقات في المجتمع على أساس مصالح ومطامع ال عالقة لها بقيم
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إلى أشباه ملوك يعيشون حياة  العالم مؤكد أن ُيحِول أثرياءمن ال حالهااألمور على هذه إن استمرار 

في أحياء  ونترف ولهو وأمن في عزلة عن الفقراء، وُيحول نسبة كبيرة من سكان العالم إلى فقراء يعيش

وحيث أن الفقراء ليسوا ُمستهلكين حقيقيين بسبب ضعف قدراتهم . بائسة موبوءة بالمرض والجريمة

، فإن إمكانيات االقتصاد الرأسمالي على ين بسبب قلة عددهماء مستهلكين ضعيفالشرائية، وأن األثري

وهذا من شأنه أن يتسبب . ما يتم إنتاجه استيعاباإلنتاج ستبقى متفوقة على قدرات األسواق العالمية على 

وضاع في وقوع أزمات اقتصادية ومالية بين الحين واآلخر، تلحق أضرارا كبيرة باالقتصاد العالمي وباأل

لتثبت قصور نظام  7002ر في أواخر عام يولقد جاءت أزمة الكساد الكب. المعيشية لغالبية سكان العالم

وعدم قدرته على  ،على المشاركين فيها بعدالة والتقدم العلمي عمليات اإلنتاج ثمارالسوق الحر في توزيع 

 . ئهفقراوالعالم أثرياء  بين، ونجاحه في توسعة الفجوة توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل

هي نظم غير عادلة، وكل من مبادئ إن النظم االقتصادية التي تقوم أساسا على المادة دون غيرها 

تنمية قدراتهم ب الجتمع من أفراد لكثيرل السماحألنه يحول دون أيضا،  ئنظام غير عادل هو نظام غير كف

لها بشكل يشبع رغباتهم دون االضطرار للتنازل عن العقلية والبدنية وتطوير مهاراتهم ومواهبهم واستغال

هو نظام قاصر ليس والعدالة  ال يحرص على الكفاءةوسياسي واجتماعي  ياقتصادنظام  كلن إ. كرامتهم

، وفاسد ألنه ال يهتم بقيم أو أخالقيات، وبالتالي واإلنسان والبيئة المجتمعفي وسعه التجاوب مع احتياجات 

  .النمو واالستمرار طويال مهما استخدم من وسائل قمع وكبت واستغاللغير قادر على مواصلة 
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