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مجموعة  وعلى  جتريبّي�ة،  ُمعطيات  على  أحباثه  يف  كاسر  يرتكز 

الرأي، وبعد حتديد املشكلة  كبرية من االستبي�انات واستطالعات 

الشخصّية  املستويات  على  للتغيري  القرتاح طرائق  ينتقل  وحتليلها 

واالجتماعّية.  والعائلّية 

املتوّسط،  احلجم  من  صفحة  وثمانني  مائة  يف  الكتاب  يقع 

وحيتوي على مقّدمة وفصوٍل تسعة.  

ومّما جاء يف مقّدمة الكتاب: لقد تّم إغراء عدد كبري مّنا باالعتقاد أّن 

امتالك مزيد من الرثوة واملمتلكات الماّدّية أسايّس للحياة الكريمة. 

يكون  أن  جيب  سعيدًا،  يكون  لكي  اإلنسان،  أّن  فكرة  فين�ا  وُزرعت 

ميسورًا أّواًل. وتعّلم كثريون مّنا، عن وعي أو عن غري وعي، 
إىل  النظر  خالل  من  يكون  ال  وإجنازاتن�ا  رفاهنا  تقييم  أّن 
الداخل، إىل روحنا أو كمالنا فحسب، بل من خالل النظر 

إىل خارجنا، إىل ما نملك وإىل ما نقدر على شرائه.

يف الفصل األول حتّدث الكتاب عن موضوع الرسائل 
وسائل  عرب  اليومّية،  حياِتن�ا  يف  ُتالحُقنا  اليت  الُمشّوشة 
اإلعالم بأشكاِلها املختلفة، بما تبث�ه من رسائل ُتشّكل 

لعالم  للماّدّية«  الباهظ  »الثمن  لكتاب  العربّي�ة  الرتجمة  االسرتاتيجّية،  للدراسات  اإلساليّم  املركز  عن  صدرت   

وصّحته  اإلنسان  سعادة  يف  االستهالك  وثقافة  الماّدّية  القيم  ُتؤّثر  كيف  يبنّي  وفيه  كاسر]]].  تيم  األمريكّي  النفس 

النفسّية، بعد أن ساد االعتقاد أّن احلصول على ما يكفي من طعام ولباس ومأوى، وغريها من الضرورّيات والكمالّيات 

بتكديس  يهتّمون  الذين  أّن  الكتاب  هذا  يف  الواردة  األحباث  برهنت  وقد  والرفاهية.  السعادة  لتحقيق  يكفي  الماّدّية، 

وُيسيطر  السعادة،  بعدم  شعور  يتمّلكهم  الماّدّية،  واملمتلكات  الرثوات 

بأنفسهم،  ثقتهم  ويفقدون  عاطفّية  ملشاكل  ويتعّرضون  القلق،  عليهم 

والثقافة. والّدخل  واجلنس  الُعمر  عن  النظر  بصرف 

]-  تيم كاسر، عالم نفس أمريكي ومؤّلف، اشتهر بأحباثه املتعّلقة بـ »المادية« و »الرثوة«.  

الثمن الباهظ للمادّية

طارق عسيلي

قراءة يف كتاب
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من  بدءًا  المادّية،  للقيم  رئيسّيًا  مصدرًا 
م راحب اليانصيب،  عناوين الُصحف، اليت ُتكرِّ
والُكتب اليت حتمل عنوان: كيف ُتصبح غنّي�ًا 
األكرث  الكتب  الحئة  تتصّدر  واليت  بسرعة، 

مبيعًا، ُمرورًا باإلعالنات اليت تزّين صفحات 
على  املشاهري  مراقبة  إىل  وصواًل  اإلنرتنت، 
وبرغم  اإلعالنات...  ويف  التلفزة  شاشات 
كّل  أّن  إاّل  بالشكل،  الرسائل  هذه  اختالف 
»السعادة  أّن  جوهرها  يف  ُتعلن  منها  رسالة 

مـــــركز  فـــي  تــــوجد  أن  ُيمكن 
ويف  اإلنرتنت،  وعلى  التسّوق 

الكاتالوجات«.!؟ 

فقد  الثاين  الفصل  يف  أّما 
الّرفــــــاه  موضوع  ناقش 
عبــــــــــــــــــر  الشخــــصـــــّي، 
الدراسات  من  مجــــموعة 

الباحثني، ورّكزت  اليت أجراها مع عدد من 
بمجموعة  قيمة،  ذا  الناس  يراه  ما  ربط  يف 
السعادة  مثل  احلياة،  مظاهر  من  متنّوعة 

والقلق.  واالكتئ�اب 

طريق  عن  األوىل  الدراسة  كانت 
يتبّن�اها  اليت  القيم،  لقياس  استبي�ان 
وقد  الطموح،  ُمؤّشر  سّماه  الناس، 
الطالّب  من  مجموعة  فيه  شارك 
الدراسة  هذه  وبّينت  اجلامعّيني. 
النجاح  يف  رأوا  الذين  الشّبان  أّن 
عانوا  لطموحاتهم،  أساسًا  المايّل 
وارتفاعًا  رفاههم،   مستوى  تدينِّ 
يف  وُصعوبًة  اإلرهاق،  مستوى  يف 
النت�اجئ  خالصة  وأوحت  التكّيف. 
جانب�ًا  األمريكّي  »للحلم  أّن: 
مظلمًا، وأّن السعي للحصول على 

للسعادة«. مقّوضًا  يكون  قد  الرثوة 

على  اعتمد  فقد  الثاين،  االستبي�ان  أّما 
واّتسعت  إضافّية،  أسئلة  عن  إجابات 
فئات  على  ُعرض  حيث  أوسع،  جلمهور 
عمرّية وطبقات اجتماعّية مختلفة. وأّكدت 
اجلديد  االستبي�ان  نت�اجئ 
حتّدث  فقد  السابقة،  النت�اجئ 
يف  رّكزوا  الذين  الراشدون 
عن  والّشهرة  والصورة  المال 
الذات  حتقيق  من  مستوى 
املستوى  من  أقّل  واالكتئ�اب 
املهتّمني  غري  لدى  املوجود 
بالمال  اهتموا  من  وحتّدث  الماّدّية.  بالقيم 
جسدّية  أمراض  عن  والشهرة  والتمّلك 
أكرث  اللوز،  والتهاب  الظهر  وآالم  كالّصداع، 
من األفراد الذين يقلُّ تركزيهم يف هذه القيم. 

األحباث  إليها  توّصلت  اليت  النت�اجئ  أّما 
الماّدّية،  القيم  حول  األخرى،  املختلفة 
الرفاهية  مستوى  تديّن  وهي:  واحدة  فكانت 
القيم  يتبّنون  من  عند  النفسّية  والصّحة 
أّن  يعتقدون  من  عند  مّما  أكرث  المادّية 
نسبّي�ًا.  لألهمّية  فاقد  المادّيات  وراء  السعي 
المادّية  القيم  أّن  الدراسات  بّينت  كما 
من  الناس،  لرفاه  شامل  بتقويٍض  مرتبطة 
اضطرابات  إىل  باحلياة،  منخفٍض  رضا 
العدوايّن  والسلوك  والرنجسّية،  الشخصّية، 

اه املجتمع.
ُ

جت

احلاجات  أنَّ  الثالث  الفصل  ويبنّي 

»ُزرعت فين�ا فكرة أّن 
اإلنسان، لكي يكون 

سعيدًا، جيب أن يكون 
ميسورًا أواًل«

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية
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الـــجدل  عـــــن  النظـــــر  وبصرف  النفسّية، 
وكيفّية  احلاجات  هذه  طبيعة  حول  املثار 
إشباع  بأّن  يعرتفون  اجلميع  فإنَّ  تصنيفها، 
الرفاه.  لتأمني  يكفي  ال  المادّية  احلاجات 
حياٍة  بمستوى  القيم  ارتب�اِط  سبب  وأّن 
منخفِض اجلودة يكمن يف أنَّ هذه القيم هي 

وإشارات.  عوارَض  مجّرد 
ما  احلاجات  بعض  أّن  وإىل 

زالت دون إشباع.

من  أربع  مجموعات  ثّمة 
للشعور  احلاجة  هي:  احلاجات 

واحلاجة  والسالمة،  باألمن 
وحاجات  اآلخرين،  مع  للتواصل 

وحاجات  الذات،  وتقدير  الكفاءة 
والرفاهية  واالستقاللية.  األصالة 

ُتشَبع  عندما  تزداد  احلياة  وجودة 
يف  التقصري  عند  وتقلُّ  احلاجات،  هذه 

إشباعها.   

اليت  واالستبي�انات  الدراسات  وخَلصت 
إشباع  عدم  أّن  إىل  الرابع،  الفصل  تضّمنها 
تاّم،  حاجات األمن والسالمة والغذاء بشكل 
القيم  على  الرتكزي  إىل  بشّدة  الناس  يدفع 
األهل،  خصائص  أتفّحصنا  وسواء  الماّدّية. 
والعائلة، أو البلد، أم نظرنا إىل محتوى األحالم 

أو ردود الفعل على املوت، فاألّدلة هي ذاتها. 

وبالتايل، فالقيم المادّية هي اسرتاتيجّيات 
اسرتاتيجّيات  تكون  كما  للمواجهة.  ضعيفة 
جتعل  أن  ُيمكن  اليت  األخرى،  املــــــواجهة 

املدى  على  بالسعادة  يشعرون  الناس 
القصري )عزل الذات، إنكار املشكلة، امللّذات 
كما  واجلنس(،  اخلمر  شرب  مثل  احلّسّية 
أّن السعي وراء الماّديات على املدى الطويل 

األمن  عدم  مشاعر  يزيد  قد 

وُيعّمقها. وُيشري االرتب�اط 
أّن  إىل  والسعادة،  الماّدية  القيم  بني  السليّب 
هذه االسرتاتيجّية للتصّدي ليست نافعة يف 
التخفيف من مشاكل الناس، وربما تزيد من 

تفاقم املشاكل عندهم. 

هشاشة  موضوع  عالج  اخلامس  الفصل 
لتقدير  أّن  الواضح  من  إذ  الذات،  تقدير 

فهم  كيفّية  مع  كثرية  مشرتكات  الذات 
يتبّنون  الذين  فالناس  الماّدية.  القيم 
بأنفسهم  اعتدادهم  ُيوقفون  الماّدية  القيم 
على  حصولهم  على  لذواتهم  وتقديرهم 
غريهم.  من  مدح  أو  )مالّية(  مكافأة 
السيكولوجّية  اآللّيات  بعض  وأّن 
لتحقيق  احلثيث  بالسعي  املتعّلقة 

حتول  الماّدية،  األهداف 
الناس،  رفاه  حتسني  دون 
ثروتهم  تزداد  عندما 

وضعهم. ويتحّسن 

حقيقـــــة  وثّمــــــــة 
الناس  أّن  وهي  ُمحِزنة 
فشل  أو  جناح  من  بالفراغ  يشعرون  عندما 
مادّي، يستمّرون باالعتقاد أّن األكرث سيكون 
أجل  من  الكفاح  يت�ابعون  وهكذا  أفضل، 
وخالل  أبدًا.  سعادة  أكرث  جيعلهم  لن  يشء 
النسيّب  ضا  الرِّ من  بقليل  يشعرون  العملّية 
ويفشلون  واالحرتام،  للكفاءة  حاجاتهم  عن 
تؤّدي  اليت  األساسّية  املسائل  تصحيح  يف 
ويتجاهلون  الفارغ،  السعي  هذا  إىل  بهم 

أوحت خالصة النت�اجئ أّن: 
»للحلم األمريكي جانب�ًا 

مظلمًا، وأّن السعي للحصول 
على الرثوة قد يكون مقّوضًا 

للسعادة«

قراءة يف كتاب
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حساب  على  يكون  ذلك  وكّل  األخرى،  الُمهّمة  النفسّية  احلاجات 
رفاهّيِتهم.

العالقات  للـــحديث عــن  الســــادس  الفصـــــل  ص  كمــــا خصـــّ

الُمرتّدية مع اآلخر، حيث كشفت الدراسات أّن األشخاص الماّدّيني 
غري  األشخاص  من  أكرث  االجتماعّية  عالقاتهم  يف  العزلة  ُيعانون 
المادّيني، وأّن الرتابط بني العالقات غري املستقّرة والقيم المادّية يظهر 

على مستوى ال واٍع أيضًا، إذ بّينت دراسة لألحالم أّن الناس الُموّجهني 
حنو القيم المادّية كانوا يف الغالب يتجّنبون األلفة والعالقات احلميمة 

يف أحالمهم. كما حتّدث هؤالء عن أحالم مليئ�ة بالصرعات واملشاكل.

كانت  الماّدّية،  بالقيم  االهتمام  قليلي  مع  وباملقارنة  اإلجمال،  ويف 
األصدقاء  مع  خصومات  وختّللها  عمًرا،  أقصر  المادّين  عالقات 

واألحباب، وكانوا يشعرون بالعزلة واالنفصال عن املجتمع.

وبالتايل، فإّن القيم المادّية دفعت الناس للتقليل من »االستثمار« 
النقص  هذا  عن  التعبري  أّن  واملالحظ  مجتمعاتهم.  ويف  عالقاتهم  يف 
اجلودة  ذات  العالقات  يف  حيصل  باالرتب�اط،  باالهتمام  النسيّب 
ومشاعر  والزناع   وبالتشّتت  التعاطف،  بقّلة  تتمزّي  اليت  املنخفضة 
األزواج  بني  الروابط  ُتضعف  القيم  هذه  أّن  إىل  باإلضافة  العزلة. 
واألصدقاء والعائالت واجلماعات معًا، وبالتايل تتعارض مع إشباع 

حاجات األلفة والتواصل.

بّيـــــــــــــــنت  إذ  السابع،  الفصل  مـــــــوضوع  هي  الـــــــــحرّية 
الدراســـــــات ارتب�اط القــــــيم المادّية بإضفاء قليل من القيمة على 
احلاجات.  هذه  إشباع  احتمال  يقّل  وهكذا  الذايّت،  والتوّجه  احلرّية 
على  احلصول  يف  رّكزت  جتارب  خاضوا  المادّية  بالقيم  فاملهتّمون 
األنشطة  وملّذات  بالتحدّيات  االستمتاع  من  أكرث  واملدحي،  املكافأة 

األصيلة، وبالتايل، أغفلوا جتارب االستقالل واألصالة.

بميل  ُمرتبطة  المادّية  فالقيم 
يف  حىّت  واإلجبار،  بالضغط  للشعور 
القيم.  هذه  مع  املنسجم  السلوك 
عندما  الناس  أّن  إىل  ُيشري  هذا  وكّل 
يشعرون  الماّدية  القيم  يف  يرّكزون 
للضغط،  وُمعّرضون  ُمقّيدون  أّنهم 
يسعون  وال  للسيطرة،  وخاضعون 

لتأمني سبي�ل للحّرية واالستقالل.

الفصل  يف  املؤلف  برهن  وقد 
ُيمارسه  الذي  السليّب  التأثري  الثامن، 
صّحة  يف  الماّدية  للقيم  املتبّنون 
اآلخرين وسعادتهم. ورأى أّن التفاعل 
مع الناس اآلخرين، عندما يرتكز على 
التضحية  إىل  يؤّدي  الماّدية  القيم 
جيعل  مّما  والعاطفة،  باحلميمّية 

»الناس الذين يتبّنون القيم 

المادية ُيوقفون اعتدادهم 

بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم 

على حصولهم على مكافأة 

)مالية( أو مدح من غريهم«  

»التأثري السليب الذي ُيمارسه 

املتبّنون للقيم المادية، يؤّدي 

إىل التضحية باحلميمية 

والعاطفة، ويجعل العالقات 

فارغة وسطحية«

قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية



M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

63

 :s رسول هللا محمد
»ليس الغىن يف كرثة 

العرض ولكن الغىن غىن 
النفس«

طارق عسيلي

دبلوم دراسات عليا يف الفلسفة
باحث ومرتجم ومدّرس مادة الفلسفة

ليس  مهّمًا  ضررًا  السلوك  هذا  سّبب  وقد  وسطحّية.  فارغة  العالقات 
على اجليل احلايّل فحسب، بل من املرّجح أّنه سيضّر باألجيال القادمة. 
األوسع.  املجتمع  إىل  ثّم  العائالت  إىل  األفراد  من  تمتّد  فاالرتدادات 
واملؤسف أّن أحدًا لم ُيوِل كوكب األرض اهتمامًا، بسبب الرتكزي الشديد 
الكرة  سالمة  وإّن  واجلماعات.  األفراد  من  ظهر  الذي  الماّدية  القيم  يف 
األرضّية سوف تتضّرر، كّلما دفعت هذه القيم من يتبّنونها لالستهالك 

يف معّدالت مضّرة ال يمكن احتمالها. 

يف  للتغيري  اسرتاتيجّيات  التاسع،  الفصل  يف  كاسر  تيم  اقرتح  وأخريًا 
العملّيات الفردّية والعائلّية واالجتماعّية اليت تدعم القيم الماّدية. ُمقّدمًا 
آراء بديلة عن القيم الماّدية جلعل الناس أكرث سعادة من خالل الرتكزي يف 
قيم ُتشجع القبول بالذات والعالقات اجلّيدة والعمل االجتماعّي. كما 
مستوى  لرفع  كمنهج  الماّدية  القيم  يف  الرتكزي  من  التقليل  على  شّدد 
ولكي حنّسن من جودة  الواسع.  السعادة عند األفراد واملجمتع والعالم 
تضحية  هناك  ليس  وكوكبن�ا  ومجتمعاتن�ا،  وعائالتن�ا،  ألنفسنا،  احلياة 
صورة  وَمْحِو  اليومّية،  حياتن�ا  يف  المادّية  القيم  من  التقليل  من  أفضل 
رسمتها  الي  فة  املزيَّ النفسّية  الصّحة 
العاملّية.  اإلعالم  وسائل  يف  اإلعالنات 
ورأى أّن تركزي االقتصاد العاليّم يف أيدي 
يشّكل  ماّدية،  قيمًا  يملون  أشخاص 

خطرًا صّحّيًا على كوكبن�ا.

كتاب  إّن  القول:  ُيمكن  اخلتام،  ويف 
لقاحًا  للمادّية« يشّكل  الباهظ  »الثمن 
وأّن  الماّدّية،  القيم  انتشار  ضّد  مناسبًا 
الكاتب  قّدمها  اليت  العلمّية  املعطّيات 
يف صفحات كتابه، جاءت لُتبنّي حقيقة 
وجودّية مهّمة أشار إليها حديث رسول 
كتابه:  ختم  وبها  )ص(  محّمد  هللا 
ولكن  العرض،  كرثة  يف  الغىن  »ليس 

الغىن غىن النفس«. 

قراءة يف كتاب
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