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ضوء6

عبد  »طه  املغريّب  الفيلسوف  تطّرق 

لعّدة  العمل«  »روح  كتابه  يف  الرحمن« 

موضوعات مهمة للغاية، ومن املوضوعات 

اليت ارتأيت أن أخّصص لها مقااًل مستقاًل، 

العوملة«. يات  وحتدِّ »القيم  موضوع 

عبد  »طه  املغريّب  الفيلسوف  بدأ 

الرحمن« تن�اوله لهذه القضّية بتعريف كّل 

من القيمة والعوملة، حيث يقول يف تعريف 

معىن  هي  القيمة  أّن  »اعلم  للقيمة:  مجمل 

يدركه  وال  قلبه،  يف  اإلنسان  جيده  خفّي 

حبّسه؛ لكن، مع وجود هذا اخلفاء، إّن القيم 

عبارة عن معاٍن فطرّية هادية وسامية«]]]. 

»اعلم  يقول:  للعوملة  مجمل  تعريف  ويف 

التجّلي احلاضر إلرادة  العوملة عبارة عن  أّن 

الفكر  يف  العملّية  األصول  عن  حبث  العمل  سؤال  الرحمن،  عبد  طه   -[

والعلم، املركز الثقايّف العريّب، ط ]، 2]20، ص: 209.

حبيث  األرض،  يف  ينتشر  أن  يف  اإلنسان 

جبميع  حييط  أن  إىل  اإلنسان  هذا  يسعى 

العالم«]2].  أطراف 

وهنا يطرح السؤال اآليت: هل تلزتم العوملة 

سامية،  مهتدية  عوملة  تكون  حبيث  بالقيم، 

يف  االنتشار  إلرادة  جتّليًا  باعتب�ارها  وذلك 

بأسره؟ العالم 

النقد القييّم للعوملة:

عبد  »طه  املغريّب  الفيلسوف  يرى 

هو  بما  اقرتنت  االنتشار  إرادة  أّن  الرحمن« 

اقتصادّي وجتارّي، فلم تكتِف بإضفاء طابع 

السلعة على أشياء مادّية كانت غري مسّلعة، 

حبيث بات هذا الطابع مقّومًا لها، ال حبسب 

استعداد  حبسب  وإّنما  احلقيقّية،  أثمانها 

َق  حَلِ بات  بل  األثمان،  هذه  لدفع  املستهلك 

2- )م.ن(، ص: 0]2. 
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 لبىن بو شوارب

ولم  والبشر.  والشغل  اخلدمات  التسليع 

مختلف  حلق  »بل  ذلك،  على  األمر  يقتصر 

الشؤون  فيها  بما  اإلنسايّن،  النشاط  دوائر 

الروحية، حّت بات يتّم احلديث عن أسواق 

ما  املرء  فيها  يتبّضع  الدينّي�ة،  للسلع  خاّصة 

يهواه من غرائب املعتقدات والطقوس«]]]. 

عبارة  إال  هي  ما  العوملة  أّن  يّتضح  هكذا 

هذا  كّله،  العالم  يف  التسليعّي  االنتشار  عن 

االنتشار يف رأي طه يستن�د إىل سلوك أخاليّق 

منها: نذكر  محّددة،  سمات  له  مخصوص 

القيم  إّن  الفطرّية: أي  القيم  - اخللّو من 

مجال  داخل  لها  مكان  ال  والهادية  السامية 

االنتشار التسليعّي؛ والسبب يف ذلك يرجع 

ر  إىل أّن األشياء والعالقات فيه أصبحت ُتقدَّ

النقدّية. بمقادريها 

يف  ذلك  يتجّلى  اإلنسان:  كرامة  هدر   -

استحقاقه؛  حبسب  تقّدر  اإلنسان  قيمة  أن 

بمعىن  التسليع  عجلة  دفع  يف  إسهامه  أي 

للتكريم؛  مكانة  ال  َثّمة  ومن  املردودّية، 

وهذا  التسليع،  مع  جيتمع  ال  أّنه  باعتب�ار 

السامية،  القيم  التكريم وال  األخري ال يعرف 

األثمان. لغة  يعرف  بل 

- إطالق العنان للحرية الفردية: وخطورة 

العاّمة،  املصلحة  تغييب  يف  تكمن  ذلك 

اخلاّصة. املصلحة  وتقديم 

تسليعّي  انتشار  عن  »عبارة  العوملة  إذًا، 

املريّئ  العالم  هذا  يف  اإلخالد  إىل  يوصل 

]- )م.ن(، ص: ]]2.  

القيم
وتحّديات 

       العلومة

باحثة يف الدراسات اإلسالمية ـ املغرب
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احلّرّية  اآلتي�ة:  بالقيم  العمل  طريق  عن 

والرحب  املفرتس،  والتن�افس  املتسّيب�ة، 

والقّوة  املفرطة،  واألناني�ة  املتوّحش، 

املنّسقة«]]]. والماّدّية  املستب�ّدة، 

الفيلسوف املغريّب »طه عبد  وقد تطّرق 

على  املرتّتب�ة  الفساد  أشكال  إىل  الرحمن« 

العوملة  قيم  يرى  إذ  التسليعّية؛  العالقة 

لإلنسان  ّقق 
ُ

حت وال  الفطرّية،  القيم  تضادُّ 

وتزنل  تضّلله  بل  واالرتقاء،  الهداية 

هذا  وجوه  بعض  عن  ويتحّدث  برتبت�ه، 

ومنها: الفساد، 

العالقة  على  يرتّتب  الذي  الفساد 

بالطبيعة؛  اإلنسان  تربط  اليت  التسليعّية 

أين يتمّثل هذا الفساد؟ جييب طه: »يتمّثل 

بما  الطبيعة  إيذاء  يف  إجماال،  الفساد،  هذا 

فاعليه،  غري  على  تقع  األذى  هذا  آثار  جيعل 

بادية  اإليذاء  هذا  وآثار  فاعليه.  عن  فضاًل 

للعيان يف الّب واجلّو والبحر بني انثقاب طبقة 

التلّوث«]2].  وتزايد  املناخ  وتغرّي  األوزون، 

الكبى  الدول  أّن  الرحمن«  »عبد  ويرى 

تتحّمل مسؤولية هذه اآلثار، باعتب�ار أّنها هي 

بل  العالم،  يف  التسليعّي  االنتشار  يقود  من 

السياسّية  الضغوط  ممارسة  إىل  تعمد  إّنها 

وتريته. لتسريع  واالقتصادّية 

العالقة  على  يرتّتب  الذي  الفساد 

باآلخرين:  اإلنسان  تربط  اليت  التسليعّية 

اإلنسان،  حقوق  انتهاك  ذلك  ومثال 
]- )م.ن(، ص: 4]2. 

2- )م.ن(، )ص.ن(. 

التفاوت  وتزايد  العامة،  اخلدمات  وتدمري 

وبلدان  الشمال  بلدان  بني  االقتصادّي 

بلدان  على  الديون  وتراكم  اجلنوب، 

البطالة  كرثة  إىل  أدى  ما  وهذا  اجلنوب، 

والتهميش وغريها من الظواهر السلبّي�ة.

العالقة  على  يرتتب  الذي  الفساد 

بنفسه:  اإلنسان  تربط  اليت  التسليعّية 

»االحنالل  عنوان  جيمعها  األذى  هذا  وآثار 

رات،  املخدِّ تعاطي  ومنها:  اخللقّي«، 

يف  واالنغماس  املسكرات،  على  واإلدمان 

اجلنيّس،  الشذوذ  وتطبيع  الشهوات، 

وجتويز الزنا، وتشريع البغاء. أي إّن اإلنسان 

على  مبني�ة  دنيوّية  رغبات  حتقيق  يف  يفّكر 

وقانون  العاّمة،  املصالح  مراعاة  دون  املتعة 

احرتامًا  باألخالق  االلزتام  أي  الفطرة، 

. ين خر لآل

ينتقل  للعوملة  السلبّي�ة  اآلثار  ذكر  بعد 

للعوملة،  القييّم  العالج  عن  احلديث  إىل 

الذي  التسليعّي  االنتشار  »إّن  فيقول: 

بأسوأ  يتهّدده  وأصبح  العالم،  امتداد  امتّد 

جيعل  أن  بّد  ال  واألهوال،  واألخطار  املفاسد 

منّظمات  وجماعات،  أفرادًا  الواعية،  الهمم 

شّت  تدارك  إىل  تتن�ادى  ومؤّسسات 

أرباب  تثين  أن  عىس  وامللتقيات  املنت�ديات 

هذا االنتشار عن مزيد التسليع للعالم«]]]. 

وال يت�أّت ذلك إال باالهتمام املباشر باإلنسان، 

على  العاّمة  املصلحة  وتقديم  إنسان،  أي 

املصلحة اخلاّصة، وأن يكون الدين واإليمان 

العوملة. أخالقّيات  يف  حاضرًا 

الكفيلة  األخالقّيات  أّن  »يتبنّي  يقول 

حتتاج  التسليعّي  االنتشار  مفاسد  بدفع 

اآلتي�ة:  بالشروط  تويف  بقيم  تأخذ  أن  إىل 

]- )م.ن(، ص: 7]2. 

ملف العدد
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أّولها، أن تكون قادرة على الزتكية، حبيث حتّول الشعور 

وترتقي بالسلوك، وهذا يعين أن تنتقل من رتب�ة تقيي�د 

االقتصادّي بالسيايّس- وهي رتب�ة التهذيب – إىل رتب�ة 

االقتصادّية  التنمية  مقابل  باألخاليّق،  املباشر  تقيي�ده 

وهَم  اإلنسان  عن  تصرف  منها  أقوى  روحّية  بتنمية 

لواقع  التغيري  داعية  فيه  وحتّرك  االقتصادّية،  اجلبّية 

آلثاره؛  وماحيًا  ألسبابه  قاطعًا  التسليعّي،  االنتشار 

تقصر  حبيث  بمنطقها،  مستقلة  قيمًا  تكون  أن  والثاين، 

ذلك  لها  يت�أّت  وال  التسليعّية،  املقوالت  استيعابها  عن 

بعضًا،  بعضه  يشّد  متكاماًل  نسقًا  تشّكل  كانت  إذا  إاّل 

أو مت ازدوجت بالقيم التسليعّية، أشاعت فيها الروح 

اليت حتملها، أو أخضعتها للعقل الذي يمّيها. والثالث، 

يف  تن�درج  ال  حبيث  عقيدتها،  يف  مغايرة  قيمًا  تكون  أن 

انبىن  اليت  القيم  فيه  تن�درج  الذي  االعتقادّي  اجلنس 

عليها االنتشار التسليعّي؛ فمعلوم أّن القيم التسليعّية 

علمانّي�ُة التوّجه، مادّيُة التحّقق تؤّدي إىل إخالد اإلنسان 

للمفاسد  الدافعة  القيم  تكون  أن  فيلزم  األرض،  إىل 

التسليعّية، على العكس من ذلك، قيمًا إيمانّي�ة التوّجه، 

روحيُة التحّقق تؤّدي إىل سري اإلنسان يف األرض، معتبًا 

عواقبها«]]]. يف  ناظرًا  باألشياء، 

لدفع  سبي�ل  ال  أّنه  العوملة،  عالج  يف  القول  وجملة 

نقل  على  قادرة  أخالقّيات  بوضع  إال  مفاسدها 

األرض،  إىل  بالناس  خيلد  الذي  التسليعّي  انتشارها 

ذلك  وحتّقق  فيها.  للسري  بهم   يرىق  تقوييّم  إنتشار  إىل 

أفرادًا  اجلهود  تكاتف  من  بّد  ال  إذ  السهل؛  باألمر  ليس 

ودواًل. وجماعات 

)م.س(،  والعلم،  الفكر  يف  العملّية  األصول  عن  حبث  العمل  سؤال  الرحمن،  عبد  طه   -[

ص: 9]220-2. 

ملف العدد بقعة


