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مقدمة

التفكري نوع وما اإلنسان؟ عقلية تكوين يف امُلختلفة االقتصادية النظم تؤثِّر حدٍّ أي إىل
األكثر والثقايف الفكري اإلطار طبيعة وما النظم؟ هذه من نظاٍم كلِّ عن يتولَّد الذي السائد

واالشرتاكي؟ والرأسمايل اإلقطاعي وللنظام الرِّق، لنظام ُمالءَمًة
األسئلة هذه طرح أنَّ عىل الفصل. هذا يف عنها اإلجابة سنُحاِول التي األسئلة هي هذه
ربما التي الحقائق من مجموعٍة إىل ننتِبَه أن ِمنَّا ويقتيض دة، ُمعقَّ مشكالت البداية منذ يُثري
الرئيسية للمشكالت بتحليٍل نُقم لم ولو ُمبارشة، املوضوع َخوض يف بدأنا لو َعنَّا غابت

املوضوع. هذا وراء من الكاِمنة

من نظاٍم كلِّ مع يتالءم سائد تفكرٍي بوجود القول أن هي امُلشكالت: هذه أُوىل (١)
ر التطوُّ مراحل من مرحلٍة كلِّ يف التفكري صبْغ يعني أنه عىل ُفهم ربما االقتصادية، النُّظم
مثًال اإلقطاعي العرص يف امُلفكرين أن يعني إنه أي ُموحدة، نََمطية بِصبغٍة االقتصادي

ِحدة. عىل منهم كلٍّ عند إليها االهتداء يُمكن واحدة عقلية بِسماٍت يتميَّزون
نفسه؛ الواقع يُكذِّبه َفْهم أنه عن فضًال الصواب، عن البُعد كلَّ بعيد الفهم هذا أن عىل
عىل أم الكبار امُلثقفني مستوى عىل سواء شديد، فكري بتبايٍُن يتميَّز عٍرص كلَّ ألن ذلك
الفكري اإلطار عن نتحدَّث حينما فنحن ذلك وعىل أنفسهم. العاديِّني األشخاص مستوى
الواقع يف نعني النظم، من نظاٍم مع يتالءم الذي الثقافة نوع عن أو العصور، من لعٍرص
العرص، ندُرسذلك حينما غريها من أكثر أنظارنا تلِفُت التي امُلشرتكة، الفكرية مات السِّ أعمَّ
أن ِمنَّا ويقتيض معقدة، مشكالٍت البداية، منذ تُثري، األسئلة هذه تكون أن يتعنيَّ ال ولكن
واحد. فكري قاَلٍب يف َمصبوبًة النظام ذلك ظلِّ يف كلها الناس عقول تكون أن إىل نتنبَّه
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لحياة الفكرية الجوانب وبني االقتصادية النُّظم بني الربط أن هي الثانية: واملشكلة (٢)
الحياة يف االقتصادية للنُّظم ُمباًرشا تأثريًا هناك بأن يُوحي قد النظم، هذه ظلِّ يف الناس
بأنه الربط هذا يُفرسَّ فقد الناس، لحياة املادية باألُسس يهتمُّ االقتصاد كان وملَّا الفكرية.
نتيجًة الفكر هذا يُعدُّ بحيث اإلنساني، للفكر واآليل، امُلبارش، املادي بالتفسري األخذ يعني
االقتصادية العالقات هذه وتؤدِّي ُمعيَّنة، مرحلٍة يف السائدة االقتصادية للعالقات مبارشة

لع. السِّ إنتاج إىل اآلالت تؤدي ِمثلما وِقيَمهم، الُعليا وُمثُلهم الناس أفكار إنتاج إىل
املادي الجاِنبنَي بني العالقة هو التعقيد، غاية ًدا ُمعقَّ موضوًعا تُثري املشكلة هذه
يكفينا املشكلة، لهذه دة املعقَّ الجوانب يف للدخول ُمحاولة ودون اإلنسان. حياة يف واملعنوي
االقتصاد ها أهمِّ ومن — املادية للجوانب كان إذا أنه عىل اإلجماع يُشِبه ما هناك إنَّ نقول أن
البرشية، للحياة املعنوية الجوانب يف أي الُعليا، وُمثُلهم وِقيَمهم الناس أفكار يف تأثريها —
«يُفِرز» ال اقتصادي نظاٍم أيَّ فإن أخرى وبعبارة مباًرشا. يكون أن يُمكن ال التأثري هذا فإن
من ُمعيَّنًا قْدًرا للفكر إن بل عنه، والناتج له، امُلالئم وحَده هو يكون ُمعني، نوع من فكًرا
ما بقْدر اإلنسان لحياة املادية الجوانب يف يؤثر أن عىل ة خاصَّ ُقدرة لَديه بل االستقالل،

بها. يتأثَّر
أفكار يف االقتصادية النُّظم تأثري عن نتحدَُّث حني نَتنبَّه، أن الرضوري فمن ذلك، وعىل
وال التعقيد، غاية دة ُمعقَّ عملية يف يسري هو بل مباًرشا، آليٍّا ليس التأثري هذا أن إىل الناس،
من امُلضاد، االتجاه يف يعمل أن يُمكن بل الفكر، إىل االقتصاد من واحد، اتجاٍه يف يعمل

املادة. إىل العقل من أو االقتصاد، إىل الفكر

الفكرية االتجاهات دراسة يف نبدأ أن يُمكننا االعتبار، بَعني النُّقطتنَي هاتنَي أخذ ومع
أن تستطيع ال النُّظم هذه أن أعيننا نُصَب واِضعني االقتصادية، بالنُّظم امُلرتِبطة العامة
آليٍّا تأثريًا العقول هذه يف تؤثِّر أن تمِلك ال وأنها واحدة، قواِلب يف كلَّها الناس عقول تُصبَّ
بني وعميقة ُمفيدة ارتِباطات إىل االهتداء امُلمكن من أنه لنا يتبنيَّ فسوف ذلك ومع مباًرشا.
هذا عىل السارية االقتصادية النُّظم وبني العصور، من عٍرص الناسيف لحياة الذِّهني اإلطار
إذ مًعا؛ والفكر لالقتصاد َفهمنا ق نُعمِّ أن االرتِباطات هذه خالل من نستطيع وأننا العرص،
وحدها، املادية جوانبها به تُوحي ا ِممَّ أعمَق وأبعاًدا جوانَب االقتصادية النُّظم يف نكتِشف
للمجتمع الواقعية الحياة يف ُجذورها تكُمن واملعنوية العقلية للبناءات أُسٍس إىل ونهتدي

فيه. ظهرت الذي
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البُدائية املرحلة (1)

حياته، من األوىل البسيطة املراحل يف الصحيح بمعناها الفرِديَّة امللكية اإلنسان يعِرف لم
لم التي الظروف صعوبة عن ناشئ وامَلشاِعيَّة، التضامن من نوع الحياة هذه يَسود كان بل
فائٍض أيِّ وجود وعدم وبساطته، اإلنتاج ضآلة وعن وحده، ُمواجهتها عىل قادًرا الفرد يكن
الحاجات تلبية نحَو ًها ُموجَّ كان كله العمل ألن اآلخرين؛ عمل باستغالل يسمح إنتاجيٍّ

املبارشة. الرضورية
يتَّسم كان اللَّتنَي والبُدائية البساطة بنفس يَتَّسم اإلنساني الِفكر كان املرحلة هذه يف
عن العجز مع يتمىشَّ أسطوريٍّا، تفسريًا تُفرسَّ كانت الطبيعة حواِدث فكلُّ اإلنتاج. بهما
يحتِشد العالم وكان قوانينها. من قانوٍن أيِّ كشف عىل الُقدرة وعَدم الكونية الظواهر َفهم
والِخصب والبحر والزرع واملطر للرَّعد آلهة فهناك إلهية؛ صفاٌت إليها تُنَسب التي بالقوى
يكون يكاد اإلنسان وعاَلم الطبيعة عاَلم بني الفاِصل الحدُّ كان بحيث إلخ، … واملوت
التي العوامل نفس فيها وتتحكم اإلنسانية، األحاسيس بنفس تشُعر فالطبيعة ُمنعدًما.
والطبيعة اإلنسان بني التقاُرب فكرة تشبيه امُلمكن من كان وربما البرش. أفراد يف تتحكم
الفرتة. لهذه البدائي االقتصاد يف السائدة امَلشاِعيَّة امِللكيَّة بمبدأ بينهما، الحواجز وإزالة
الطبيعة عىل السيطرة عن اإلنسان فيه يعجز مجتمٍع عن الواِضح التعبري هو حر السِّ وكان
عن يستطيع أنه ر يتصوَّ التي والَغيبيَّة الَخفيَّة القوى إىل فيلجأ قوانينها، َفهم خالل من
العالقة من نوًعا يفِرتض ِبَدوره حر السِّ أن امُلالحظ ومن األشياء. َمجرى يف التحكم طريقها
وأواِمره اإلنسان لكلمات تخَضع الطبيعة إن إذ والطبيعة؛ اإلنسان بني امُلشرتكة امَلشاِعيَّة

الخارجي. املادي واملجال البرشي املجال بني فاصل حدٍّ كلُّ ويزول وتَعاويذه،
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الرِّق مرحلة (2)

بينهما ر التطوُّ إن بل مبارشة، الرِّقِّ نظام مرحلة إىل البُدائية املرحلة من االنتقال يحُدث لم
إىل اإلنتاجية القوى تقدُّم هي التحوُّل نُقطة وكانت حد. أقىص إىل وبطيئًا ُمتدرًِّجا كان
برضورات الوفاء أو امُلباِرشة، حاجاته تلِبيَة أجل من فيه يُنتج اإلنسان يعود ال الذي الحدِّ
يًا مؤدِّ ع التوسُّ هذا وكان الخاص. السِتخدامه إليه يحتاج ا عمَّ يزيد إنتاُجه أصبح بل الحياة،
وامُلساواة التجانُس كان أن فبعد للبرش. الطبَقي التقسيم بداية هي رضورية، نتيجٍة إىل
ُمستويات بني وتميُّز اخِتالف هناك أصبح البدائية، للمرحلة امُلميِّز الطابع هو الفقر يف
املعيشة يف امُلبارش لالسِتخدام يلَزم ا عمَّ تزيد اإلنتاج يف فوائض ظهور لبداية نتيجًة الناس،
ذاته هو التميُّز هذا وكان والضعيف. القويِّ أو والفقري، الَغني بني الفْرق وظَهر اليومية،
يُتيح — ضيِّق ِنطاٍق عىل ولو — الثروة تراُكم إن إذ لإلنسان، اإلنسان استغالل بداية
فْرض أجل من مركزهم ضْعف ويستغلُّ ُممتلكاته، استثمار يف بالُفَقراء يَستعني أن للغنيِّ

عليهم. ُرشوطه
نُظًما عَرف القديم العالم إن بل األحوال، كلِّ يف الرِّقِّ شكَل االستغالل هذا يَتَِّخذ ولم
الحكام طبَقة فيها تتميَّز ُمطلقة، استبدادية ُسلطٍة أساس عىل بُنِيت ُمتقدِّمة اقتصاديًة
باملعنى عبيًدا الشعب ة عامَّ من تتَِّخذ ال ولكنها هائلة، بَميزات الشعب ة عامَّ عن والَكَهنة
االقتصاد هي األوىل ِدعامتها كانت هائلة، حضارات ازَدَهرت النُّظم هذه ظلِّ ويف الصحيح.

القديمة. املرصية الحضارات يف الحال هي كما امُلتقدِّم، الزراعي
اتََّسع فعندما القديم. اليوناني املجتمع هو له الواِضح النموذج فكان الرِّقِّ نظام ا أمَّ
البالد إىل يُجَلبون الحروب هذه يف األرسى أصبح اليونانيون، يَخوضها التي الحروب نطاق
الذي الرَّقيق ِصفة بالتدريج واكتسبوا األمر، بداية يف املنزلية األعمال يف بهم يُستَعان لكي
قانوني أساس فة الصِّ لهذه وأصبح أيًضا، شْخصه يف بل فحْسب عمله يف ال سيُِّده يتحكم
أصبح ر التطوُّ وباستمرار الخط. طول عىل األوَّل لصالح والعبد السيد بني العالقة يُنظِّم
يُمثِّلون وصاروا وحَدها، املنزلية األعمال يف ال االقتصادي، اإلنتاج يف يُستخَدمون اء األِرقَّ
االحِتكاك َعناء السادة عىل ر وتُوفِّ امُلرِهقة، اليََدويَّة باألعمال القيام تتوىلَّ رئيسية عمٍل قوَّة
لهم تُنِتج التي البرشية» «اآلالت حساب عىل الرَِّغد الَعيش ُفَرص لهم وتكُفل املادي، بالعاَلم
أرباح. من يشاءون ما لهم ق يُحقِّ فائًضا إليه وتُضيف َمعيشتهم، يف إليه يحتاجون ما كلَّ
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ِنزاٍع بال أعظُمها َمجيدة، قديمة حضارات ظَهَرت بَدوِره االجتماعي النظام هذا ظلِّ يف
امليالد قبل الثامن القرن حوايل من امُلزدِهرة فرتتُها امتدَّت التي اليونانية، الحضارات هي
العرص كان وإن امليالدي، الثاني القرن إىل أي التاريخ، هذا بعد عاٍم ألف من يقُرب ما إىل
قبل الثالث القرن إىل السادس القرن من — جميًعا املؤرِّخني باعِرتاف — يَمتدُّ فيها الذهبي

امليالد.
من ِفئٍة استغالل عىل يَنطوي اقتصادي، نظام هو حيث من الرِّق، أن من الرَّغم وعىل
فإنه وماديٍّا، معنويٍّا أشخاِصهم يف التحكم حدِّ إىل يِصل ا، تامٍّ اسِتغالًال أخرى لفئٍة الناس
األحرار، للُمواطنني أيًضا) واملاديَّة (املعنوية الحرِّية من كبريًا قدًرا يَضَمن األقلِّ عىل كان

العرص. ذلك يف الفكر ازِدهار يف الكبري أثُره لذلك وكان

الرِّق ونِظام القديمة االستبدادية النُّظم بني ُمقارنة (3)

نظام وبني القديم، الرشق بالد يف ُعرَفت كما االستبدادية، النُّظم بني ُمقاَرنة أجَريْنا ولو
يف املقارنة لكانت والعلمية، الفكرية للنهضة منهما كلٍّ تشجيع مدى حيث من الرق،
العقيل امَليدان عىل يُطبَّق كان امُلطَلق االستبدادي الُحكم مبدأ ألن ذلك الثاني؛ النظام صالح
أرساره تتداول التي وحَدها هي الكهنة، من طبقٌة تَحتِكره كلُّه فالِعلم بَدوره، والرُّوحي
فكرية نهضة تحُدث أن امُلستحيل ومن الناس. بقيَّة عن ِكتمانها عىل وتحِرص وتتواَرثها،
املعاِرف من مجموعة هو الناس إليه يحتاج كان ما وكل هذا. التكتُّم َجوِّ يف شاملة وعلمية
إلخ. وامِلالحة، والِعمارة الزراعة يف امُلبارشة أغراِضهم تحقيق عىل تُساِعدهم التي العملية
الباقية املرصية اآلثار تُعدُّ القديم، الرشق بالد يف كبريًا ًما تقدُّ العملية املعارف أحَرَزت ولذلك
يُستهان ال نَظري فكر العميل التقدُّم هذا وراء من هناك كان أنه واألرَجح له. رائًعا نموذًجا
أرساًرا كان لو كما عليه الكهنة ِحرص إىل نظًرا يُتداَول، ولم ينترش لم الفكر هذا ولكن به،
يف امُلطَلقة للسلطة انِعكاس (وهي املعرفة ميدان يف امُلطَلقة السلطة كانت وهكذا ُمقدَّسة.
االنِتفاع واسِتحالة والعلمي، الفكري التقدُّم ِنطاق تضييق عوامل من عاِمًال الحكم) ميدان

واِسع. مستًوى عىل ِثماره من
عند ُمطبًَّقا كان كما الرِّقِّ نظام وبني امُلطَلق النِّطاق بني واِضًحا الفْرق يظَهر وهنا
لم ولكنهم وعبيد، أحراٍر إىل املجتمع مون يُقسِّ كانوا األِخريون فهؤالء الُقدماء؛ اليونانيني
ولكنه الحاَلتنَي، يف وقاطًعا ا حادٍّ كان التقسيم أن صحيح عاِديِّني. وأناٍس كهنٍة إىل موه يُقسِّ
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األحرار. امُلواطنون هم بكثري، الناسأوَسع من لعدٍد املعرفة فرصة يُتيح األوىل الحالة يف كان
لم إليه يَِصلوا أن األحرار امُلواِطنون هؤالء يستطيع الذي املعرفة نَوع أنَّ ذلك من واألهمُّ
شخص أيُّ يستطيع للجميع، ُمتاحة معرفًة كان بل القداسة، من بهالٍة ُمحاطًة معرفًة يكن

ذلك. عىل الُقدرة له توافَرت ما إذا ِثمارها، يف وينتِفع تقدُّمها، يف يُساِهم أن
األهمية، عظيم ولكنه ُمبارش، غري بَدوٍر تقوم كانت ذاتها امُلستَغلَّة العبيد طبقة إن بل
القيام تتوىلَّ كانت الطبقة هذه ألن ذلك الرِّق؛ نظام ظلِّ يف لليوناِنيِّني الفكري التقدُّم يف
األحرار تُعفي كانت ثَمَّ وِمْن كبريًا؛ جسميٍّا جهًدا تتطلَّب التي امُلرِهقة، اليدوية باألعمال
املواطنني أمام ُمقفًال املادي العمل َميدان كان وهكذا األعمال. من النوع بهذا القيام من
هو كان بل ِمرصاعيه، عىل أمامهم مفتوًحا كان العقيل العمل َميدان أنَّ حني عىل األحرار،

نشاطهم. فيه يُماِرسوا أن يُمكنهم الذي الوحيد امليدان

الرِّق ملرحلة الفكري الطابع (4)

عند والفنون، اآلداب وتقدُّم والفلسفي، العلمي التفكري م تقدُّ الفكر ُمؤرِّخي بعض ويعزو
إىل الشعب من كبري ِقطاٍع اضطرار عَدم إىل أي بالذات؛ العامل هذا إىل الُقَدماء، اليونانيني
كان وربما الحياة. يف والعقلية الرُّوحية للجوانب وتفرُّغهم ُمرهقة، جسمية بأعماٍل القيام
عنها، نتحدَّث التي الظاهرة نواحي كلَّ يشَمل وال واحد، جانٍب عىل ُمقِتًرصا تعليًال هذا
التقدُّم ذلك عىل الضوء بعض يُلقي ألنه تجاُهلُه، يصحُّ ال طريف تعليٌل حاٍل أية عىل ولكنه
الذي العرص خالل والفنِّ واألدب الفكر ميادين يف القدماء اليونانيُّون أحَرَزه الذي الهائل

الرِّق. نظام فيه حياتهم ساد
والعلم الفكر اتََّخذه الذي الخاص» «الطابع لنا يُفرسِّ التعليل هذا أن ذلك من واألهمُّ
النظري الفكري النشاط ذلك مرٍة ألول وظهر الفلسفة، ُولَدت اليونان ففي اليوناني؛
بل الوجود، جوانب من بَعينِه جانٍب يف تتمثَّل كما الحقيقة عن يبحث ال الذي الخاِلص
سيَّما وال النظرية، العلوم أحَرَزت اليونان ويف معانيها. وبأعمِّ لذاتها، الحقيقة عن يبحث
تُدرَّس تزال ال التي بنظرياتها إقليدس، هندسة أنَّ يعِرف وكلُّنا كبريًا. ًما تقدُّ الرياضيات،
َميدان يف يَربَعوا لم اليونانيِّني فإن أخرى جهٍة ومن ِرصف. يوناني إنتاج هي اليوم، حتى
ألن النظرية؛ العلوم من بكثرٍي أقلَّ مرتبٍة يف أنها عىل إليها نظروا إنهم بل التجريبية، العلوم
ما بقْدر يَده فيها فيَستخِدم األوىل ا أمَّ فقط، عقَله اإلنسان فيها يَستخِدم علوم األخرية هذه
اليونانيني نظرة عىل انعكس قد واملادي اليدوي العمل احتقار يكون وبذلك عقله. يَستخِدم
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آخر نوًعا َولَّد قد اء وأِرقَّ أحرار إىل اليوناني للمجتمع الطبَقي التقسيم ويكون العلوم، إىل
تليق ال وأُخرى باألحرار تليق علوم منها تكون بحيث مراتبها، حسب العلوم تقسيم من
نظَرتهم نُقارن أن اليوناني، التفكري عىل العامل هذا تأثري أهميَّة نُدرك لكي ويكفي بهم.
العلوم، بني «الطبقيَّة» من نوٍع بأيِّ نعِرتف ال اليوم فنحن الحالية. بنظرتنا العلم إىل هذه
يف األهمية عظيم بدوٍر اليوم يقوم الذي الطبيعة، ِعلم إىل نظرنا ولو جميًعا. بينها نُسوِّي بل
املادي. بالعاَلم اتِّصاًال يتطلَّب ألنه رفيع غري علًما اليونانيني نَظر يف كان أنه لوجْدنا حياتنا،
تقلُّ ال مكانًة نظرنا يف تحتلُّ املوضوعات بأحطِّ تتَِّصل التي العلوم فإن أخرى، جهة ومن
اإلنسانية إىل يؤدي أن يُمكن الحرشات فعاِلم املوضوعات؛ بأرفع تتَِّصل التي تلك مكانة عن
وعاِلم البلهارسيا، قواقع أو القطن ُدودة مثل آفٍة عىل يقيض أن استطاع لو كربى ِخدمًة
ظروٍف تهيئة من تمكن لو القومي االقتصاد يف انقالبًا يُحِدث أن يُمكن (الطني) بة الرتُّ
تسوده الذي عرصنا، أنَّ عىل تدلُّ أمثلة هذه وكل ُمعيَّنة. محاصيل إنتاج ُمضاَعفة إىل تؤدِّي
كبري االحتمال فإن ثَمَّ وِمْن مراتب؛ إىل العلوم بتقسيم يعِرتف يُعد لم ديمقراطية، ُعليا ُمثُل
نتيجة ذاته (وهو النظري العقيل العمل ِقيمة وإعالء اليدوي العمل ازِدراء يكون أن يف
اليونانيني تقسيم يف األصل هو وعبيد) أحراٍر إىل للُمجتمع الطبَقي التقسيم عىل ُمرتتِّبة

ُدنيا. َمرتبة إال لها ليست وأخرى رفيعة علوم إىل للعلوم
النتائج تحقيق عىل تضاَفَرت الرق، نظام جانب إىل أخرى، عوامل هناك أنَّ شكَّ وال
بالشعوب الدائم واالخِتالط للسلع، املستمرُّ والتباُدل االقتصادي، فاالزِدهار إليها؛ أْرشنا التي
للبحث الجوِّ تهيئة عىل تُساِعد العوامل هذه كلُّ والِحَريف، الصناعي النشاط ونموُّ األخرى،
التي الطُرق أسَهل هو الرِّقِّ ِنظام كان وإذا والعلمي. الفكري امَليدان يف الحقيقة عن الُحرِّ
لَجْعلها يكفي الذي القْدر إىل الناس من فئٍة تحرير هَدف لتحقيق القديم العالم يف تواَفَرت
عملية َمنفعٍة تحقيق إىل َسعٍي دون ق، الخالَّ والرُّوحي العقيل النشاط ُممارسة عىل قاِدرًة
ُمجرَّد فإن عقائدهم، نرش عىل الكهنة ُمساعدة أو حر، السِّ أغراض ِخدمة إىل أو مبارشة،
لتحقيق وسيلًة بَدوره يكون أن يُمكن َمعقول، اقتصادي فائٍض وتحقيق الثروات تكدُّس
كانت القديمة اليونان يف والرُّوحية العقلية النهضة أن ذلك ومعنى نفسه. الهدف هذا
النهضة هذه اتَّخذَتْه الذي الخاصَّ الطابع ولكن الشامل، االقتصادي بالنهوض ُمرتبطًة

اليوناني. املجتمع يف الرِّقِّ نظام انتشار وبني بينه ربَْطنا إذا إال تعليلُه يصُعب
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اإلقطاعية املرحلة

اإلقطاعية للمرحلة ة العامَّ مات السِّ (1)

ر التطوُّ يف اإلقطاعية للمرحلة امُلميِّزة الصفات من بمجموعٍة املرء يأتي أن السهل من ليس
عىل تصُدق وال ُمعيَّنة مجتمعات عىل تَصُدق الصفات هذه ُمعَظم إنَّ إذ االقتصادي،

أخرى. مجتمعاٍت
االقتصادي النظام هو إنه فيُقال زمنيٍّا، تعريًفا اإلقطاع يُعرَّف األحيان بعض ففي
أوروبا، يف اإلقطاع نظام عىل إال يرسي ال التعريف هذا ولكن الوسطى. العصور يف السائد
أو بشكٍل وجود، لإلقطاع زال فال الرشق، وِضمنها األخرى، العاَلم أماكن من كثرٍي يف ا أمَّ
فيُقال اجتماعيٍّا، أو سياسيٍّا تعريًفا اإلقطاع يُعرَّف أخرى أحياٍن ويف اليوم. حتى بآخر،
عليهم له وتكون عنده، يَعملون من كلِّ بأقدار اإلقطاعي املالك فيه يَستبدُّ الذي النظام إنه
حقيقة يتجاهل التعريف هذا فإن ذلك ومع ذاتها. الدولة سلطة عىل تعلو ُمطلقة سلطة
من أرحَم األحيان بعض يف كان اإلقطاع أن وهي التصنيع، عرص بداية يف أوروبا عرَفتْها
والِحماية األمن من قدًرا الناس يمنَح كان ألنه تاريخه؛ من األوىل الفرتة يف العرصالرأسمايل

األقل. عىل
النظام ذلك إنه فيُقال فيه، السلطة مركز أساس عىل أحيانًا اإلقطاع يُعرَّف كذلك
ُمتعدِّدة سلطاٌت محلَّها لتحلَّ نهائيٍّا، تختفي أو للحكومة املركزية السلطة فيه تتفكك الذي
صحَّ ولو أرضه. يف يعملون من كلِّ عىل والنهي األمر له يكون إقطاعي منها بكلٍّ ينفِرد
طوال فيها السلطة ظلَّت التي البالد يف إقطاعية مرحلٍة بوجود القول أمكن ملا التعريف هذا

مرص. بينها ومن واحدة، مركزية حكومة يِد يف تاريخها
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فنقول االقتصاد، يف الزراعي النََّمط وبني اإلقطاع بني نرِبط أن األصحُّ كان وربما
الكبري املالك بني ُمعيَّنة َعالقاٍت أساس عىل الزراعية البيئات يف يقوم الذي النظام ذلك إنه
البيئة أن والواقع تسلُّطية. عالقاٌت بأنها أساًسا تتَِّسم أرضه، يف امُلشِتغلني حني والفالَّ
امُلطَلقة بصوَرتِها تكتِمل ال اإلقطاعي عنارصالنظام إنَّ إذ اإلقطاع؛ لَفهم رضورية الزراعية
بالحياة لها ِصلَة ال أخرى بمهنٍة ُمشتِغًال الكبري األرض مالك فيها يكون التي الحاالت يف
التي هي البيئة هذه فإن كذلك الصناعة. أو التجارة أو املال َميدان يف كالعمل الريفية،
تَظلُّ ُمعيَّنة، ِقيًَما اإلقطاع يَسوده الذي املجتمع يف وتنُرش ا، خاصٍّ طابًعا اإلقطاع عىل تُضفي
امُلتكافئة غري العالقات من — اقتصاديٍّا — التخلُّص يتمَّ أن بعد حتى النفوس يف لة ُمتأصِّ

اإلقطاع. نظام يَستتِبُعها التي
ذلك اإلقطاعية؛ باملرحلة ا خاصٍّ اهتماًما تقتيضِمنَّا التي هي األخرية النقطة هذه ولعلَّ
األوروبية؛ النهضة عرص منذ اإلقطاع لنظام امُلطلقة السيادة من تتخلَّص بدأت أوروبا ألن
الثورة عهد يف النظام هذا إىل القاضية الرضبة وسدََّدت عرش، السادس القرن حوايل يف أي
االقتصادي املستوى (عىل الصناعية الثورة عهد ويف السيايس) املستوى (عىل الفرنسية
ا أمَّ عرش. التاسع القرن يف آثاره آخر من تخلَّصت قد إنها القول يُمِكن بحيث واالجتماعي)،
ونظرتنا ِقيَمنا ويف عقليَّتنا يف ويؤثِّر بيننا يعيش نظاًما زال ما اإلقطاع فإن إلينا بالنسبة
امِللكيَّات نظام عىل فيها ُقَيض التي اللحظة منذ تصِفيَته استطْعنا أننا صحيح العاَلم. إىل
اإلقطاع، أن نتذكر أن الواِجب من ولكن الزراعي، اإلصالح قوانني بفضل الكبرية الزراعية
التَّصفية وأن السنني، من ألوًفا بل مئاٍت بالدنا يف السائد النظام هو ظلَّ امُلختلفة، بأشكاله
قصرية غري فرتًة تُالِزمنا ستظلُّ التي املعنوية، آثاره من التخلُّص تعني ال للنظام املادية

الدائب. عي والسَّ الواعي بالعمل منها التخلُّص أجل من جهدنا نبذُل لم ما الزمن، من
بها مرَّت ملرحلٍة الفكرية الخصائص عن الحديث عب الصَّ من يكون أن وطبيعي
عن نتحدَّث أن العسري فمن التَّبايُن. شديدة بيئاٍت يف وانتَرشت كهذا، طويًال زمنًا البرشية
الظروف باخِتالف تَختِلف أشكاًال يَتَِّخذ كان اإلقطاع ألن بأرسه؛ العاَلم يف واحٍد «قطاع»
— الفكرية الناحية من — اإلقطاع نُعاِلج أن األيرس كان وربما فيها. ينتِرش التي املحليَّة
بالرشق املقصود أن مفهوًما يكون أن عىل رشقي؛ وإقطاع غربي، إقطاع نَوعان: أنه عىل

إطالقها. عىل الرشقية البالد ال العاَلم، من فيها نعيش التي املنطقة تلك
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الغرب يف اإلقطاع (2)

كان التي الكثرية الحروب تلك أوروبا يف اإلقطاع نظام لظهور األساسية العوامل من
إىل الحروب هذه أدَّت فلقد الخارج. من أعداءٍ ِضدَّ ا وإمَّ بعضهم، ِضدَّ ا إمَّ امللوك، يَخوضها
يكن لم امللوك أنَّ إىل ونظًرا أفرادها. عدد وزيادة امُلحِرتفني، العسكريني فئة أهمية ازدياد
ِخدماتهم، عىل منهم، القادة سيَّما وال امُلحاربني، هؤالء مُلكافأة يكفي الذي املال دائًما لَديهم
تكن ولم الحروب. يف بالئهم ُحسن عىل لهم جزاءً األرض من ِقطًعا يَمنحونَهم كانوا فقد
من االنتفاع حقَّ امُلحارب تُعطي كانت بل دائمة، ِملكيَّة شكل عىل البداية يف امِلنَح هذه
أن ل التحوُّ هذا عىل ساَعد ا وممَّ دائمة. ِملكيٍة إىل بعُد فيما الحقُّ هذا تَحوَّل ثم األرض،
ورغبًة االستقرار، وعَدم الرضائب أخطار ِضدَّ الكبري باملاِلك يَحتُمون كانوا الفالحني صغار
التي العنارص أهمِّ من امُلحاربون الُفرسان كان وهكذا األمن. من بمزيٍد الشعور يف منهم
يف الباِلغ أثرها الحقيقة لهذه وكان الوسطى، العصور يف اإلقطاعيني طبقُة منها تكوَّنت

الخاص. بطابعها األوروبي اإلقطاع عرص يف الفكرية الِقيَم َصبْغ
شاسعة مساحاٍت عىل يُسيطرون واألْدِيرة الكنيسة رجال كبار كان أخرى ناحية ومن
اإلعفاءات أن عن فضًال هدايًا، أو ِمنًَحا أو ِهباٍت بوصِفها إليهم ُقدِّمت األرض، من
ثرواتهم استثمار عىل ساَعَدتْهم قد بها يَتمتَّعون كانوا التي الكثرية والتسهيالت الرضيبية
الخاضعة األرايض من كبرية نسبًة ن تُكوِّ الكنيسة أمالك أصبحت حتى وُمضاعفتها،
الوسطى. العصور يف اإلقطاعية الطبَقة عنارص أهمِّ من الدِّين رجال أصبح كما لإلقطاع،
فئة إىل اإلقطاعيني انِتماء أعني الغرب، يف اإلقطاع لنظام امُلزدَوج األصل هذا كان ولقد
األصل هذا كان أخرى، جهٍة من الدين رجال كبار فئة وإىل جهة، من امُلحاربني الُفرسان
يف اإلقطاعي املجتمع سادت التي العقلية والعادات الِقيَم مجموعة يُعلِّل الذي هو امُلزَدوج

الوسطى. العصور

«ِقيَم هي الوسيط العرص يف الغربي العاَلم يف األخالقية الِقيَم أهمُّ كانت فقد (١)
الذين األرض، ك ُمالَّ من النُّبالء الُفرسان ِقيَم هي وتلك ع. والرتفُّ واألرستقراِطيَّة» الشجاعة
ويف امُلستِقرَّة. املدنية الحياة إىل تحوَّلوا أن بعد حتى العسكرية بالفضائل يحتفظون ظلُّوا
يف حواِدثه تُدور أدبيٍّ عمٍل أيِّ إىل رَجع إذا الِقيَم هذه أهمية مدى يلِمس أن املرء استطاعة
يَتَِّسم األرستقراطي ع الرتفُّ هذا كان األحيان من كثرٍي ويف الوسطى. العصور فرسان عاَلم
وجود الحالة هذه يف األبوية النظرة معنى وليس الشعب. ة عامَّ إىل األبَِويَّة النظرة من بنوع
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إىل اإلقطاعي املالك نظرة هو منها املقصود إن بل بالرضورة، امَلحبَّة أو العطف من نوع
القرارات يتَِّخذ إنه أي ما، بمعنًى عنهم مسئول أنه وعىل رعاياه، من أنهم عىل الناس ة عامَّ
له تسمح طبيعته كانت إذا مشكالتهم حلَّ يف شارك وربما ُمستقبلهم، بشأن الحاِسمة

امُلشكالت. بهذه باالهتمام
يف املركزية السلطة ضعف الفالحني، األرضعىل مالك سيطرة اكتمال عىل ساعد ا وممَّ
تنفيذية ُسلطة لها قوية حكومية وإدارة ُمسيطرة حكومة وجود وعدم الوسطى، العصور
لهم كانت (إن وُممتلكاتهم الفالحني أرواح ِحماية ة بُمهمَّ يقوم اإلقطاع كان وهكذا كاملة.
سوى للثروة مصدٍر من فيه يكن لم عٍرص يف الباِلغة أهميته له كانت أمر وهو ُممتلكات)،
يتقاىض كان ولكنه حد. أبعِد إىل محدوًدا اإلنتاج يف والصناعة التجارة َدور وكان األرض،
وكانت األرض، لهذه َرقيًقا بأرضه امُلشتِغلون حون الفالَّ كان إذ باِهًظا، الحماية هذه ثمن
إليها يَحتكمون ُسلطٍة أية أمامهم تكن ولم فاِدحة، باِهظة وواِجباتهم ا، ِجدٍّ ضئيلة حقوقهم
آٍن يف والحكم الَخصم هو اإلقطاعي هذا كان إذ الحد، عن اإلقطاعي املالك ُطغيان زاد إذا

واحد.
جانب يف السائدة هي واألرستقراطية ع والرتفُّ الشجاعة ِقيَم كانت إذا فإنه ولذلك
وكان الناس، ة عامَّ جانب يف السائدة هي كانت والوالء الخضوع ِقيَم فإن اإلقطاعيني،
يتجاَوز ال الذي الخاِضع، اإلنسان نموذج هو الوسيط العرص إلنسان فيه امَلرغوب النموذج
اإلقطاعي سيِِّده ِرضاء يف أماِنيه أغىل تنحِرص والذي منه، أعىل هو ما إىل يتطلَّع وال حدوَده

عنه.
فنَرشوا الغربي، اإلقطاعي العرص صورة إكمال يف بَدورهم الدِّين رجال أسهم وقد (٢)
عابرة، مرحلٌة بأنها األرض هذه عىل اإلنسان حياة روا وَصوَّ الزُّهد» «ِقيَم الناس ة عامَّ بني
زاِهدة العاَلم، هذا عن ُمنِرصفًة أفكارهم كانت ثَمَّ وِمْن كبريًا؛ اهتماًما يُولِيَها أن ينبَغي ال
للحياة اإلنسان تُهيئ أنها سوى ِقيمٍة من الحياة بهذه امُلتعلِّقة النشاط ألْوُجه تكن ولم فيه،
أعني الشعب؛ ة عامَّ نحَو هًة ُموجَّ األمر واقع يف كانت الِقيَم هذه أن عىل الباقية. األخرى
واالكِتفاء القناعة من حالٍة يف يَظلُّوا أن العرص ذلك يف الدين رجال يُريد الذين أولئك نحو
عىل لها ِصلَة ال حياًة يعيشون منهم الكثريون فكان أنفسهم الدين رجال ا أمَّ القليل. بأقلِّ
يكن ولم الحياة، َمباِهج بكلِّ يستمتعون كانوا إنهم إذ إليه؛ الناس يَدُعون بما اإلطالق
الزُّهد. عن يكون ما أبعَد كان الذي حياتهم لنََمط تَغطيًة إالَّ الزُّهد ِقيَم تأكيد عىل إرصاُرهم
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رجال تأثري إىل يرِجع كان بالقليل والرِّضا والوالء الخضوع أفكار انتشار أن األمر يف وامُلِهمُّ
اإلقطاعيني. النُّبالء تأثري إىل يرِجع كان ما بقْدر الدين

الرشق حياة يف اإلقطاع َدور (3)

الغرب يف سائًدا كان الذي باملعنى ال واسع، بمعنًى ُفِهم إذا — الرشق يف اإلقطاع يُمثِّل ال
انقىضعهده، ثم ر التطوُّ مراحل من مرحلٍة خالل َدوره له كان تاريخيٍّا نظاًما — فحْسب
بل عميقة، آثار — العاَلم من فيها نعيش التي املنطقة يف — له زالت ما نظام هو وإنما

املنطقة. هذه أرجاء من كثرٍي يف ملموس ِفعيلٌّ وجود له يزال ال
وتَوطُّده اإلقطاع نظام ظهور إىل أدَّت التي امُلختلفة العوامل عن نتحدَّث أن نودُّ ولسنا
وهو األصيل، غَرضنا عن بنا يبُعد بأن كفيل الحديث هذا إنَّ إذ العالم؛ من املنطقة هذه يف
أن وحسبُنا اإلقطاع. نظام انتشار عىل ترتَّبَت التي واملعنوية الفكرية االتجاهات يف البحث
كان لو كما عنه نتحدَّث بأن لنا يسمح ال اإلقطاع لنظام الهائل الزمني االمتداَد أن إىل نُشري
إىل عٍرص من طابعه يتغريَّ أن الرضوري من كان بل األحوال، كل يف ُمتجانًسا واحًدا نظاًما
كنظام اإلقطاع، عىل ساِبقة أخرى نُظٍم مع أحيانًا يتداَخل وأن آخر، إىل مجتمع ومن عرص،

الرأسمايل. كالنظام له، الِحقة نُظم مع أخرى وأحيانًا الرق،
اإلقطاع نظام إىل نُشري أن الحايل، بَحِثنا أغراض ق نُحقِّ لكي يكفينا، كان ولذلك
اقتصادية بعالقاٍت يتَِّسم والذي الزراعية، بالحياة أساًسا يرتِبط الذي النظام ذلك بوصِفه
ُمستعبَدين فالحني وبني ناحية من كباٍر ٍك ُمالَّ بني التكافؤ عن البُعد كلَّ بعيدة واجتماعية
الحياة تَطبَع تظلُّ النظام هذا آثار أن إىل َدد الصَّ هذا يف نَتنَبَّه أن وينبغي ُمتفاِوتة. بدرجاٍت
وال الزراعية، امِللكيَّة نََمط عىل أسايس ل تحوُّ يَطرأ أن بعد حتى الخاص، بطابعها الريفية
الترشيعية النُّظم يف التغريُّ ألن ذلك الفالحني؛ أقدار عىل ُمسيطرين اإلقطاعيُّون ك املالَّ يعود
القديمة العادات كانت هنا ومن االجتماعية. والعادات العقليات تغريُّ من بكثرٍي وأرسع أيَرسُ

ظهورها. إىل أدَّت التي النُّظم َزوال من طويلة فرتٍة بعد النفوس يف ُمستحِكمًة تظلُّ
نظام هو حيُث من اإلقطاع عىل فيه قضينا الذي الوقت يف إنَّنا أَرصَح، بعبارٍة ولنقل،
عىل نقيض أن بعُد نَستِطْع لم ُمعني، بطابٍع فيه االجتماعية العالقات تتَِّسم اقتصادي
حياتنا يف حتى إنَّنا بل اإلقطاع. نظام يُولِّدها التي املعنوية واالتجاهات الفكرية العادات
امُلرتِبطة الريفية واالتجاهات األفكار من كامًال تُراثًا حاِملني امُلدن إىل انتقْلنا قد الحرضية
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حياًة نحيا األحيان من كثرٍي يف أصبحنا أنَّنا النتيجة فكانت الجذور، عميقة إقطاعية بعصور
الحديث، بالعرص صميمها يف ترتِبط أعماًال امُلدن يف فنُماِرس الصحيح، باملعنى ُمزدَوجة
هذه نُماِرس ولكنَّا تجارية، رشكة أو مصنٍع يف االشِتغال أو الحكومية، األداة ة دفَّ كإدارة
إقطاعية. صميمها يف هي بل ريفية، صميمها يف هي بيئٍة من موروثة وِقيَم بعقلياٍت األعمال
املجتمع، يف معنويٍّا انِفصاًما يُحِدث إنه إذ وأرضاره، أخطاُره االزِدواج لهذا أن شكَّ وال
بها يُواِجهون التي النفسية أو العقلية ونوع فيه الناس يعيش الذي الواقع طبيعة بني
العقلية واالتجاهات العادات ندُرس حني فإنَّنا ولذلك مشاكله. حلَّ ويُحاِولون الواقع هذا
ندُرس بل التاريخ، من غاِبرة مرحلًة ندُرس ال عنه، تتولَّد أو اإلقطاعي بالنظام ترتِبط التي
اختفاء من الرغم عىل سلوكنا يف تأثريَه يُماِرس زال وما اليوم، حتى بيننا يحيا يزال ال واقًعا
من بيشءٍ ندُرس أن إذن فلنُحاوْل ظهوره. إىل أدَّى الذي واالجتماعي االقتصادي النظام
لنا تَتَِّضح لكي املجتمع يف اإلقطاعي النظام يولِّدها التي والِقيَم العادات نوع التفصيل
وسائُل خاللها من وتَستَبني الراهنة، حياتنا يف التواُزن عدم مظاهر من كثري طريقها عن

االختالل. هذا من التخلُّص

اإلقطاع ظلِّ يف للحياة املعنوية مات السِّ (4)

اإلقطاع نظام عن امُلتولِّدة العقلية مات السِّ دراسة يف بدايتنا نقطة تكون أن الواجب ومن
أساًسا ُمرتِبط اإلقطاع نظام أن بها وأعني قبل، من إليها نا أَرشْ التي الحقيقة تلك هي
الريف يف سائًدا اإلقطاع فيها ظلَّ التي ة امُلدَّ طول أن شكَّ وال الزراعية. الريفية بالحياة
الريفية الحياة نَمط وبني اإلقطاعية االجتماعية العالقات بني َوثيٍق تداُخٍل إىل أدَّى قد
نعِرفها كما الريف، يف الحياة َمعاِلم من قليٍل غري قْدًرا إن القول يُمكن بحيث عام، بوجٍه
إن أخرى ناحيٍة من القول يُمكن كما اإلقطاع، نظام طريق عن تحدََّد قد هذا، يومنا حتى
لظروف نتيجًة تشكََّلت قد اإلقطاع ظلِّ يف تعيش التي للعقلية امُلميِّزة الرئيسية مات السِّ

فيها. إالَّ النظام هذا يَُسود ال التي الزراعية البيئة

تؤثِّر والتي اإلقطاع، يَُسودها التي الريفية البيئة يف األنظار تلِفُت التي مات السِّ أوىل (١)
وصحيح إيقاعها» وِبطء الحياة نَمط «بَساطة هي البيئة: هذه يف العقليات عىل قويٍّا تأثريًا
وُمحاربته الثَّبات إىل املجتمع نُزوع ولكن الزراعية، املجتمعات كلِّ بني ُمشرتَكة ِسمٌة هذه أنَّ
ذلك التخصيص؛ َوجه عىل اإلقطاعي املجتمع يف وضوًحا تزداد التي فات الصِّ من للتجديد
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بنفوذهم االحتفاظ عىل فيه السلطة أصحاب يحِرُص راِكد، نظام بطبيعته اإلقطاع ألن
من ميدان أي يف التجديد إىل االتجاه ُشيوع بأن — حق عن — ويؤمنون وسيطرتهم،
يُهدِّد فإنه ثَمَّ وِمْن امليادين؛ سائر إىل َعْدواه تَنتقل أن يُمكن االجتماعية الحياة ميادين

بالخطر. ذاتها ُسلطتهم
حوافز أيَُّة تُوَجد وال ثابتًا، طابًعا ذاتها اإلنتاج أساليب تتَِّخذ املجتمع هذا مثل يف
بالثَّبات، الِفكر طرق تتَِّسم أن النتيجة فتكون العقول، عىل ُمبارشًة ذلك وينعكس للتجديد.
يرِجع العامل هذا وإىل ر. والتَّحجُّ بالُجمود األخالقية والِقيَم االجتماعية العادات وتتَِّسم
يف السائدة األحوال بأن واالعتقاد الريفية، مجتمعاتنا يف التجديد من النُّفور من كبري قْدر
يف جدال وال وزمان. مكاٍن كل يف موجودة تزال وال كانت أَزلِيَّة، أوضاع هي املحيلِّ امُلجتمع
عىل االنفتاح إن إذ َدد؛ الصَّ هذا يف هامٍّ بَدور يقوم الريفي املجتمع يف التجارب نطاق ِضيق أن
قريب عهٍد حتى ظلَّ األخرى، واملجتمعات الشعوب مع الِخربات وتباُدل الخارجي، العاَلم
من اإلقطاع نظام ر تحجُّ وزاد العاَلم، يف الريفية املجتمعات ُمعظم إىل بالنسبة عسريًا أمًرا
وتَشكٍُّك ارتِياٍب من الريفية املجتمعات يف نلِمُسه ما هي النتيجة فكانت الُعزلة، هذه إحكام
والنظر املحيل، املجتمع يف الشائع النَمط يُخاِلف االعتقاد أو السلوك أنماط من نََمٍط أي يف
تقاليد عىل خروًجا تُمثِّل بل فحسب، فرديٍّا انحراًفا تُشكل ال ِبْدعة أنه عىل تجديد كلِّ إىل

له. وإهانًة يًا وتحدِّ ذاته املجتمع
واملستقبل. الحارض حساب عىل املايض تقديس ُمبارشة السابقة مة بالسِّ ويرتِبط (٢)
عبادة تُعدُّ والتجديد، التغريُّ من والنُّفور الثَّبات، إىل النُّزوع يَُسوده الذي املجتمع ففي
عامة، الريفية املجتمعات ة كافَّ يف نلِمسها ظاهرة بَدورها وهذه منها. َمفرَّ ال املايضظاهرًة
القرون عرشات ظلَّت بينما األخرية، السنني عرشات يف إالَّ اإلنتاج أساليب تتغريَّ لم حيث
ألنَّ ذلك آخر؛ سببًا العام التعليل هذا إىل يُضيف اإلقطاعي املجتمع ولكن ثابتة. تكون تكاد
االجتماعي، وضعهم بُحكم يَتَِّجهون، أناس قبضة يف يَقع املجتمع هذا يف السيطرة زمام
— ونفوذه بثروته يَدين الكبري اإلقطاعي فاملالك بماضيهم. واإلشادة األسالف تكريم إىل
بل بعيدين، أسالٍف من َموروثًة ُممتلكاته تكون ما وكثريًا للِوراثة، — األحيان ُمعظم يف
أمجاده فإن وهكذا السنني. من بمئاٍت سبقوه أجداٍد من َموروثًا يكون قد ذاته لَقبَه إن
وملَّا املايض. بهذا عالقته من نَظره يف تُستَمدُّ إنما للحارض قيمٍة وكل باملايض، ُمرتبطًة كلَّها
وِقيَمهم تفكريهم طُرق فإن املجتمع، هذا مثل يف امُلسيطرون هم اإلقطاعيون األعيان كان
مثل يف األذهان تتعلَّق هنا ومن ككل، املجتمع عىل صورتُها وتُطبَع تنتِرش التي هي األخالقية
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التغيري احتماالت دائًما طيَّاته يف يحِمل الذي — املستقبل إىل وتنُظر باملايض، املجتمع هذا
للمايض، انعكاًسا يكون ما بقْدر إال ذاته الحارض عن تَرىض ال إنها بل االرتِياب، بعني —
وحني يُعوَّض. أن يُمكن ال عهُده انقىض ما وأن الجديد، من دائًما أفضل القديم أن وترى
حدٍّ عىل حون والفالَّ اإلقطاعيُّون بها يؤمن ة، عامَّ ظاهرًة التفكري يف الطريقة هذه تُصِبح
— منهم َوعٍي غري عىل — يعملون التغيري يف املصلحة أصحاب أن ذلك معنى يكون سواء،

أساسيٍّا باملايضعامًال التعلُّق يُعدُّ الذين الغاِصبني حقوق تأكيد وعىل التغيري، ُمحاَربة عىل
املجتمع. عىل َقبضتهم وإحكام ُسلطتهم تثبيت عوامل من

يف — هو إنما ُمعني، مجتمع يف املايض، بالرتاث التعلُّق يف إفراٍط كلَّ إنَّ القول ويُمكن
األسالف. عبادة بمبدأ تُدين التي اإلقطاعية العقلية هذه آثار من أثر — جواِنبه من جانٍب
منها ويَستمدَّ املاضية أمجاَده يتذَكَّر أن واِجبه، من بل شعب، كل حقِّ من أنَّ صحيح
اإللحاح حدِّ إىل املايض الرتاث تقديس يِصل حني ولكن بحارضه، النهوض عىل تُعينه قوَّة
الناس تذكري بأن االعتقاد حدِّ وإىل ا، تامٍّ الحارضنسيانًا ِنسيان مع األمجاد هذه املريضعىل
املايضعامًال عبادة تَعود ال فعندئٍذ نقائصحارضهم، لتعويضكلِّ وحَده يكفي بماضيهم

تقدُّمها. وجه يف عائًقا تُصِبح بل األمة، نهضة عوامل من
ملبدأ إنكاٍر عىل ِضمنًا يَنطوي باملايض امُلفِرط التعلُّق هذا أن إىل نُشري أن وحسبُنا
عالمات كلَّ أنَّ يرى املجتمع هذا فِمثل التقدُّم؛ هذا بإمكان إيماٍن عدم عىل بل التقدُّم،
زيادة إىل إالَّ يؤدي ال الزمن ُميضَّ أن ويعتقد خاِدعة، مظاهر هي إنما به امُلحيطة التقدُّم
إىل بها يَخطَو أن دون عليه، هي ما عىل يرتُكها الفروض أحسن عىل أو البرشية، تدهُور
بالنَّزعة االرتباط أوثَق ُمرتِبطة التشاؤمية النظرة هذه أن يف ِجدال وال واحدة. خطوًة األمام
كانت ما عىل أو عليه، هي ما عىل األوضاع بقاء إنَّ إذ اإلقطاع، عصور يف السائدة الرَّجعيَّة
سيطرتهم واسِتمرار اإلقطاعيِّني مكاسب عىل للُمحافظة ضماٍن خري هو املايض، يف عليه

املجتمع. عىل
لسيطرة طويًال أمًدا خاِضعًة ظلَّت التي املجتمعات بعض يف تتمثَّل الظاهرة هذه
هامٌّ َدوٌر فيها القبَيل للنِّظام كان التي املجتمعات يف أيًضا تنتِرش أنها عن (فضًال اإلقطاع
عن عجٍز عىل تُدلُّ فإنما يشءٍ عىل دلَّت إن وهي االجتماعية). العالقات طبيعة تحديد يف
املايض عبادة تتَِّخذ وحني منه. الهروب يف شعورية ال رغبٍة عىل أو الواِقع، مع التكيُّف
َمشاغله عن أنظاره وْرصف املجتمع تخدير عوامل من عاِمًال تُصِبح فإنها ُمتطرًِّفا طابًعا
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إحداث إىل يتطلَّع مجتمٍع كلِّ عىل ِلزاًما كان ولذلك املستقبل. يف واجباته وعن الحارضة
عمله يُمكن ما وأفَضُل اها. يتعدَّ ال حدوًدا ماضيه لتأثري يجعل أن حياته يف ثَوري ٍ تغريُّ
أفضل، مستقبٍل نحَو ُقدًما السري عىل تُعينه قوًَّة ماضيه من يتَِّخذ أن هو َدد الصَّ هذا يف
ُهويَّتها إىل واالهتداء نفسها اكتشاف عىل األمة ُقدرة إنَّ إذ إنجازه، يصُعب ال أمر وهذا
البعضيرى إن بل ُمستقبلها، النهوضيف عىل تُساعدها التي العوامل أهمِّ من تُعدُّ األصيلة،
التنمية عمليات يف حتى يُعينها شخصيتها أبعاد وَفهم ماضيها َمعرفة يف األمة ق تَعمُّ أن
باملايض التعلُّق يُعدُّ اإلطار هذا يف اجتماعية. أم اقتصادية تنميًة تلك كانت سواء ذاتها،
نظٍر دون املايض هذا حدود عند الوقوف ا أمَّ مرشوًعا، أمًرا أبعاِده استكشاف إىل عي والسَّ
أهم من كان ربما ُمعتلَّة عقليٍة مظاهر من فَمظَهٌر املستقبل الحارضوأهداف ُمتطلَّبات إىل

اإلقطاعية. العصور إىل ترِجع التي التفكري عادات انتشار تكوينها أسباب
عصور يَُسود الذي ر، امُلتحجِّ كوني السُّ االجتماعي النََّمط هذا يؤدي أن الطبيعي ومن (٣)
ُشيوع إىل امُلستقبل، نحَو هها يُوجِّ ا ممَّ أكثر املايض بَعجَلِة العقول يرِبط والذي اإلقطاع،
ألن ذلك مجال، للشكِّ يُوَجد ال املجتمع هذا مثل ففي الفكر. مجال يف األُفق وِضيق ت التَّزمُّ
تكون أن واملفروض الُعرف، يُشِبه بما عليها ُمتَّفًقا سَلًفا، ًة ُمعدَّ إجاباٍت تِجد األسئلة كلَّ
حالة ا أمَّ اإلجابات. هذه مثل عنه يُوَجد ما إالَّ األسئلة من يُثار وأالَّ كافية، اإلجابات هذه
فَغري أْدريَّة») «الال باسم فلسفيٍّا املعروفة (وهي الجْزم عدم أو الرتدُّد أو العقيل، الشكِّ
أكرب هو الذي التغيري، إىل عي السَّ ُخطوات أول هو الشكَّ ألن ذلك كهذا. مجتمع يف مقبولٍة
بني ُمعلًَّقا يَظلَّ بأن ألحٍد يُسَمح ال املجتمع هذا مثل ويف اإلقطاعي. املجتمع يف امُلحرَّمات
بال تُقبَل وأن يَقينيًَّة تكون أن ينبغي بمعرفتها يُسَمح التي الحقائق كلَّ ألن واليقني؛ الشكِّ

ُمناقشة.
ومن اإلقطاعي، املجتمع أُسِس انهيار إىل يؤدي معها التَّساُمح فإن امُلعاِرضة اآلراء ا أمَّ
عىل ذلك ويَصُدق كهذا. مجتمع بها يعِرتف ال التي املبادئ من ذاته التَّساُمح مبدأ كان هنا
يُسَمح ال الفردية يَّات الُحرِّ أن فكما السياسة. مجال عىل يَصُدق مثلما والفكر، العلم مجال
مع فكريٍّا تساُمًحا املجتمع عىل امُلسيِطرة السلطات تُبدي ال فكذلك السيايس، املجال يف بها

العقيل. والتحليل النقد ُروح كبِْت عىل وتعمل عليه، امُلتَّفق الُعرف يُخالف الذي الرأي
التي الكشوف أعظم من هائًال عدًدا أن نُدرك لكي كبري ُجهٍد إىل بحاجٍة لسنا أنَّنا عىل
— األقل عىل البداية يف — عليها سيطَرت عقوًال هناك ألن إالَّ يظَهر لم البرشية إليها َلت توصَّ
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تساؤالت عىل بها يَُردُّ التي هلة السَّ باإلجابات تقتِنع ولم القائمة، املعرفة يف الشكِّ ُروح
جديدة، أسئلًة طَرَحت وإنما طرُحها، يَشيع التي بالنسبة أصًال تكتِف لم بل العقول،
الفكري ت التَّزمُّ أن يعني وهذا عنها. الصحيحة اإلجابة إىل بنفسها تهتدي أن وحاَوَلت
التي ر والتحجُّ الُجمود حالة يف بقائها عىل — بَدوره — يُساعد املجتمعات هذه يَُسود الذي
يف الُجمود لهذا ونتيجًة سببًا األُفق وِضيق التساُمح عدم يكون بحيث قبل، من إليها نا أَرشْ

واحد. آٍن
عٍرص أيَّ أنَّ وهي املؤرخني، إجماع عليها انعَقد ظاهرٍة لتفسري يكفي ما هذا يف ولعلَّ
التقدُّم، هذا حَدث بل الصحيح، باملعنى فكريٍّا أو علميٍّا ًما تقدُّ يشهد لم اإلقطاع عصور من
الالِحقة العصور يف ُمعظُمه ق تحقَّ ثم اإلقطاع، عىل السابقة العصور بعض يف ُجزئيٍّا
اإلقطاعية، العقلية ت تزمُّ من التخلُّص هو التقدُّم لهذا د امُلَمهِّ األسايس العاِمل وكان له.
املعرفة يف الشكَّ أنَّ امُلجتمع فيها أدَرك التي اللحظة فمنذُ الِفكري. التَّساُمح بمبدأ واالعرتاف
الخطوة هو يكون وقد الفكر، حيوية عىل دليل هو وإنما جريمة، ليس السائدة اآلراء ويف
فحْسب. وقٍت مسألة التقدُّم أصبح اللحظة هذه منذ — جديد كشٍف إىل الوصول نحَو األوىل
يف الفكرية امُلعاَرضة ِقيمة وإلدراك ُمخاِلفة، آراءٍ إبداء يف الَغري بحقِّ لالعرتاف بدَّ ال ولكن
العقلية بَقايا من التخلُّص من لذلك بُدَّ ال مجاالتها، ِة كافَّ يف البرشية باملعرفة النُّهوض

التفكري. د ُموحَّ نََمطي ُمجتمٍع من تفِرتُضه بما اإلقطاعية
يف السائدة للعقلية لبي السَّ الَوجه هو التَّساُمح وعدم الشكِّ َمبدأ إنكار كان وإذا (٤)
بالسلطة. امُلفِرط اإليمان هو نفسها الظاهرة لهذه اإليجابي الَوجه فإن اإلقطاع، عصور
يف األخرية الكلمة لها وتكون إليها، يُرَجع نهائية سلطة تُوَجد الحياة مجاالت جميع ففي

الناس. عليه يَختِلف أمٍر كلِّ
املجتمع، يف اإلقطاعي املاِلك َوضع من أصًال ُمستَمدَّة هذه السلطة فكرة أن شكَّ وال
معنوية سلطة لَديه تكون كما إقطاِعيَّته، ساِكني عىل مادية سلطة بالفعل لَديه تكون الذي
حلِّ أجل من إليه والرُّجوع ُمحاكاته إىل وسعيهم ألوامره إطاعتهم يف تتمثَّل عليهم،
األمور ففي املجاالت، سائر عىل يَرسي بحيث يَمتدُّ السلطة من النََّمط هذا مشكالتهم.
كلِّ يف بالِعلم امُلشتِغلون إليه يحتِكم للسلطة ُمعنيَّ مصَدٌر هناك يكون بَدورها العقلية
ُمعظم يف ولكنه حيٍّا، شخًصا املصدر هذا يكون وقد غواِمضها. اسِتجالء يُريدون مسألة
أن بعد آرائهم، إىل اإلقطاعية العصور تَطمنئُّ الذين السابقني الُحكماء من حكيم األحيان

الوسطى. العصور يف أرسطو إىل بالنسبة الحال هي كما رة، ُمتحجِّ بِصبغٍة تصِبَغها
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ال ُسلطة، املجتمع منه يَتَِّخذ الذي — معنويٍّا أم كان ماديٍّا — الشخص نوع أن عىل
التفكري منهج يُصِبح املبدأ، هذا النتشار فنتيجًة ذاته. السلطة مبدأ نا يُهمُّ ما بقْدر نا يُِهمُّ
إن بل التفكري، يف الفردي االبتكار عنرص ويَضيع القديم، إىل الجديد إرجاء هو به امُلعرتَف
هذا مثل يف إنجازه يَتمُّ ما فكلُّ اإلقطاعي. املجتمع يف أصًال به يُعرتَف ال أمر الفردي اإلبداع
ال الفرد إنَّ أَدقَّ بعبارٍة ِلنَُقل أو أفراد، طريق عن ال جماعات، طريق عن ق يتحقَّ املجتمع
فيها تُمحى كبرية جماعٍة يف ُعضًوا بوصفه بل الفردية، بِصفته شيئًا املجتمع هذا يف يُنِجز
أو ُمعيَّنة، ِدينية طائفٍة يف عضو هو حيُث من إالَّ يتميَّز ال فالفرد امُلميَّزة. الفريدة شخصيته
الذي الفني، اإلبداع وحتى ُمعيَّنة. ِحَرفية جماعٍة إىل ينتمي أو ُمعيَّنة، إقطاعيٍة يف ُمشتِغل
كانت اإلبداع هذا حتى قه، لتحقُّ أساسيٍّا رشًطا — الحديث اإلنسان نظر يف — الفردية تُعدُّ
الخاصة، مشاعره عن إفصاًحا الفنِّيِّ بعمله يقوم يكن لم الذي الفنَّان، شخصية فيه تُمحى
التي الدينية الطائفة ألغراض ِخدمًة به يقوم كان وإنما نفسه، عن التعبري يف منه رغبًة أو
لم التي األغراض من ذلك غري أو بالوالء، له يُدين الذي الحاكم السم تخليًدا أو إليها، ينتمي
الفردية النَّزعة ذي الفنَّان عند — اإلطالق عىل مكانة لها تُعْد لم أو — ة هامَّ مكانة لها تُعْد

الحديث. عرصنا يف
بل ُمستقل، ِكيان هو حيث من بالفرد تعِرتف لم اإلقطاعية العصور إنَّ القول وُمجَمل
الفرد عىل وكان ة. الخاصَّ شخصيته فيه تذوب أْوسَع ِكياٍن يف الفرد تدُمج دائًما كانت إنها
طائفًة أم إقطاعيًة كان سواء — األْوَسع الِكيان هذا عمل تحُكم التي املبادئ إىل ينُظر أن
أمامه بَت تشعَّ كلَّما إليها يُرَجع وأن تُناَقش، ال ُسلطة أنها عىل — ِحَرفيَّة جماعًة أم ِدينيَّة
فيه. يَبتَّ أو يَعرفه أن يُريد ما كلِّ يف األخرية الكلمة لديها ليَِجد األمور، واْلتَبََست املسالك
يشءٍ كلَّ إن إذ الحقائق؛ عن البحث عملية تتقدَّم أن يَستحيل العقيل الَجوِّ هذا مثل ويف
عىل ال املرء إليها ل يتوصَّ التي النتائج ِقيمة ف وتتوقَّ قبل، من بها ُمعرتَف أصوٍل إىل يَُردُّ
العقلية امَلَلكات تظلُّ وهكذا عليها. ترتِكز التي السلطة قوَّة عىل بل العقل إقناع عىل ُقدرتها
كلِّ إرجاع منهج أعني الِقياس، بمنهج االعِرتاف ويَشيع وتعطُّل، ُخمول حالة يف لإلنسان
مدى يف إنساٍن كلِّ ِقيمُة وتنحِرص سلًفا، معروفة تكون أعم، أخرى واِقعٍة إىل جديدة واقعٍة
املنقولة أو واألسالف، األجداد عن املحفوظة وبالعبارات الَغري، بآراء االسِتشهاد عىل ُقدرته
واالرتِقاء َمعاِرفه تَوسيع أجل من عقله اسِتخدام عىل ُقدرته يف ال األمر، أويل أقوال عن حرفيٍّا
به. امُلحيط واالجتماعي الطبيعي العاَلم َفهم ومن العلم، من اإلنساني امُلجتمع بحصيلة
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هي لطة، السُّ ِفكرة عىل القائم التفكري أسلوب لسيادة امُلباِرشة النَّتيجة كانت ولقد (٥)
يف سائدًة يِجدها التي األوضاع من وضٍع أيِّ تغيري عن والَعْجز باالسِتسالم الفرد شعور
أوضاع فهي أصًال، التغيري تقبَل ال األوضاع هذه بأن يُحسُّ الفرد كان لقد بل املجتمع.

عليه. هي ما عىل يقبََلها أن إالَّ املرء يملك ال أَزليَّة
عىل يُساعد باِطًال تفسريًا ينية الدِّ املبادئ تفسري إىل أحيانًا يعَمد البعض كان ولقد
ألفكار ُمعنيَّ َفهٍم إىل الدَّعوة طريق عن وذلك الواقع، تغيري عن بالَعجز الشعور هذا تقوية
األَزل منذ له ُمقدَّر العالم يف به يُحيط ما بأنَّ املرء إحساس من يزيد والَقَدر، القضاء مثل
يشءٍ كلَّ ألن فتيًال؛ تُجدي لن الحياة هذه يف اإلنسان جهود وأن عليه، هو ما عىل يكون أن
أن يَرون امُلفكرين بعض إن بل شيئًا. إزاءه اإلنسان يملك ال َمحتوم َمرسوم طريق يف يسري
يف الرغبة عن — الدِّيني املجال يف امُلبارش— التعبري هو إنما للقَدِريَّة امُلتطرِّف التفسري هذا
أَزليَّة بِصبغة وصبِغها عليه، هي ما عىل اإلقطاعي العرص يف السائدة األوضاع عىل اإلبقاء
ل تتدخَّ أن اإلنسانية اإلرادة عىل يَستحيل أمًرا حاِدٍث كلُّ يُصِبح فحني تتبدَّل. وال تتغريَّ ال
هي امُلجتمع يف الظاِلمة االسِتبدادية النُُّظم أنَّ ذلك معنى يكون تغيريه، عىل تعمل أو فيه
وبعبارٍة عليه. هي ما عىل يرتُكها أن إالَّ يملك ال اإلنسان وأن األزل، منذ ُمقدَّر يشءٌ بَدوِرها
املاِلكة الطبقة تُماِرُسه الذي البِشع واالسِتغالل الطبقات، بني الهائل التفاُوَت فإن أخرى،
اإللهية، امَلشيئة عن تعبري أنه عىل الحالة هذه يف إليه يُنَظر املجتمع، يف نيا الدُّ الطبقات عىل
التفسري هذا من أبَعُد هو ما هناك وليس اعِرتاض. أدنى ُدون اإلنسان يَقبَلها أن يَنبغي التي
وُمحاَربة العدالة إقرار تَستهِدف كلُّها كانت التي الدينية، العقائد لَجوهر السليم الَفهم عن
وأقرُب امُلسيِطرة، الُعليا الطبقات إىل أحبُّ هو ما أيًضا هناك وليس الظُّلم. أشكال ة كافَّ
بني الَفواِرق تَجاُوز اسِتحالة تؤكد التي الدَّعوة هذه من وَمصالحها، أهدافها تحقيق إىل
األمور مجال إىل ينتمي االجتماعي النظام بأن االعتقاد الناس بني وتُشيع امُلجتمع، طبَقات
أن عن يعجز ِمثلما اإلنسان وأن للكون، العام النِّظام من ُجزء وأنه سلًفا، امُلقدَّرة األَزليَّة
التي االجتماعية الَفواِرق تغيري يف ل يتدخَّ أن يُمكنه ال املغِرب من تُرشق الشمس يجعل

األَزل. منذ الناس حياة بها نُظَِّمت
اإلقطاعية امُلجتمعات يف السيطرة أصحاب نِجد أن ذلك بعد امُلستغَرب من فهل
واِضح االرتِباط أن يف ِجدال ال الدينية؟ للعقائد الباِطلة التفسريات هذه أمثال عون يُشجِّ
االجتماعي للنظام الجائر الشكل بأن القائلة الدعوة انتشار وبني الشخصية مصالحهم بني
هذه ألصحاب ُحماًة التاريخ مرِّ عىل أصبحوا فقد هنا ومن الكون، نظام من ُجزء هو
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حَدث كما َوثيًقا، تداُخًال الفئتان تداَخَلت لقد بل َوثِيًقا، تَحالًُفا معهم وكوَّنوا الباطلة، اآلراء
كبار من ذاته الوقت يف هم الوسطى العصور يف الدِّين رجال أصبح عندما أوروبا يف
عن ِدفاًعا وأزلِيَّتها القائمة االجتماعية النُّظم ثَبات فكرة عن دفاعهم وصار اإلقطاعيني،

فحْسب. ُحلفائهم مصالح عن ال ة، الخاصَّ مصالحهم
املجتمعات من لكثرٍي الديني ر التصوُّ عىل انعكس قد املصالح هذه تأثري فإن وأخريًا (٦)
بصورٍة املجتمعات هذه أفراد عقول تشكيل يف بَدورها أسَهَمت أخرى، صورة يف اإلقطاعية
ذاته. الرُّوحي املجال يف امَلراِتب يف التَّسلُسل أو التفاُوت من نوع إدخال هي تلك ُمميَّزة،
ج تدرُّ من نوًعا وتُقيم البرش، عاَلم عن عة ُمرتفِّ عاليًة األلوهية ر تتصوَّ مجتمعات فهناك
كبار ثم والِقدِّيسون، األنبياء يأتي هللا فبعد الناس، ة عامَّ وبني األلوهية هذه بني املراتب
العادي. اإلنسان إىل األمر آخَر يِصل حتى ذلك بعد الرتتيب ج ويتدرَّ الدين، رجال أو الكهنة
اإلنسان أن أي السابقة، باملراحل امُلرور من املراِحل هذه من مرحلٍة كلِّ إىل لالرتقاء بُدَّ وال
طريق عن إالَّ الِقدِّيسني، أحد بشفاعة يَحظى أو هللا، إىل يتقرَّب أن مثًال يستطيع ال العادي

وبينهم. بينه ط يَتوسَّ الذي الكاهن
ج بالتدرُّ أيًضا يتَِّسم اجتماعي لِنظام انعكاس الدِّين إىل النظرة هذه أن عىل والدليل
ويَشيع الحواجز، هذه فيها تختفي الدين إىل أخرى نظرات هناك أنَّ هو املراِتب، وتفاُوت
إن بل لهم، وُمعينًا ُمستجيبًا البرش، من قريبًا هللا يُعدُّ إذ واإلنسان، هللا بني التقاُرب فيها
إىل ارتقى إذا به اإلنسان اتِّحاد وإمكان العاَلم، يف هللا ُحلول تؤكد ينية الدِّ املذاهب بعض

الرُّوحانية. من ٍ ُمعنيَّ ُمستًوى
ترتِكز ال ألنها البرشي؛ امُلجتمع إىل ديمقراطية أكثر بنظرة ترتِبط األخرية الفكرة هذه
بُلوغ يف أمًال العاديَّ اإلنسان تُعطي وألنها املوجودات، بني امَلرتبة يف الَفوارق تأكيد عىل
العصور يف النظرة هذه سادت وبالفعل واِسطة. إىل حاجٍة ُدون الدينية العقيدة أهداف
إىل األعىل من املراتب تَسلُسل فكرة أن حني عىل الديمقراطية، الرُّوح إىل أقَرَب كانت التي

اإلقطاعي. املجتمع خصائص أول هي التي والَفواِرق بالتفاُوت ُمقِرتنة كانت األدنى
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ُمقدِّمة

ثورًة يُمثِّل يكن ولم ُمفاجئًا، انتقاًال اإلقطاعية املرحلة إىل الرِّقِّ نظام من االنتقال يكن لم
رقيق وهي اإلقطاع، نظام يف امُلنِتجة القوى ألن ذلك الصحيح؛ باملعنى وعقلية إنتاجيًَّة
اإلنتاج شكَل فإن كذلك القديم. الرِّقِّ نظام يف العبيد عن كثريًا تختِلف تكن لم األرض،
كان اإلنتاج حجم أنَّ عن فضًال ِزراعيٍّا، أساسه يف ظلَّ إنه إذ أسايس؛ تَغريُّ عليه يَطرأ لم

الرِّق. نظام يف نَظريتها عن بَساطتها يف كثريًا تختِلف ال أساليبه وكانت محدوًدا،
بحق. حاِسًما انتقاًال فكان الرأسمالية، املرحلة إىل اإلقطاعية املرحلة من االنتقال ا أمَّ
لثَروة األسايس املصدر هي الزراعة تُعد لم بحيث أسايس، ل تَحوُّ اإلنتاج شكل عىل طرأ فقد
محدود، َدور إالَّ السابقة املراِحل يف لها يكن لم التي الصناعة، محلَّها حلَّت بل املجتمع،
القوى فإن كذلك اليدوية. الِحَرف ممارسة يف تُستخَدم كانت التي الساذَجة األساليب يُناِظر
األجري. العامل إىل األرض رقيق من االنتقال يف يَتمثَّل أسايس، تَغريُّ عليها طرأ قد اإلنتاجية
حتى أو األرض، رقيق عىل يَحلُّ كان الذي االسِتبداد أن هو التغريُّ هذا مظاهر أهمَّ ولعلَّ
أصبح فقد األجري العامل ا أمَّ «شخص»، هو حيث من مبارشة عليه ُمنصبٍّا كان العبد، عىل
ينتمي هو حيث من عليه بل شخصه، عىل يَنصبُّ ال االستبداد، من ُمباٍرش غري لنوع يَخَضع
يَستغلُّ هو بل التحديد، َوجه عىل ذاك أو العامل هذا يَستغلُّ ال العمل فصاحب «طبقة». إىل

ا. خاصٍّ طبقيٍّا َوضًعا لهم إنَّ حيث من أي أجريون، هم حيث من ال العمَّ
العقلية العادات عىل الحاِسمة ات التَّغريُّ هذه تأثري ينعِكس أن الطبيعي من كان ولقد
تحُدث لم ات التَّغريُّ هذه فإن ذلك ومع الرأسمايل. العرص يف لإلنسان الفكرية والنََّزعات
ِوجهة باختالف تعداُدها يختلف ُمتعدِّدة، مراحل عىل ُمتدرِّجًة حَدثَت بل واحدة، دفعًة
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فارًقا نَلَمح أن بَحِثنا، أغراض إىل بالنسبة نستطيع، أننا عىل بحثها. يف امُلتَّبَعة النظر
سماٍت وجود (مع امُلميِّزة خصائصها منهما لكلٍّ كانت للرأسمالية، َمرحلتنَي بني أساسيٍّا
الرأسمالية ومرحلة امُلبكِّرة، الرأسمالية مرحلة هما: الحال)، بطبيعة بينهما ُمشرتكة ة هامَّ
موضوع عليها يَنصبُّ التي الزاوية من املرحَلتنَي هاتنَي من كالٍّ ندُرس وسوف امُلكتِملة.
مراحل من مرحلٍة كلِّ عىل يرتتَّب الذي واملعنوي الفكري التأثري بها وأعني الفصل، هذا

االجتماعي. ر التطوُّ

امُلبكرة الرأسمالية (1)

يف جديدة مرحلٍة ظهور وبداية اإلقطاعية املرحلة بانِهيار تُنبئ التي املعاِلم أهمُّ كانت
هي: االجتماعي ر التطوُّ

مرحلًة ظهوُرها يُعدَّ أن يُمكن التي نَّاع» «الصُّ فئة هي ُمستقلَّة ُمنِتجٍة ِفئٍة ظهور (١)
ُمنظًَّما، ِحَرِفيٍّا إنتاًجا يَعِرف يكن ولم زراعيٍّا، كان الذي اإلقطاعي االقتصاد بني وَسًطا
إىل بعُد تحوََّلت قد تكن لم الفئة هذه الحديث. العرص يف امُلكتِملة الصناعية املرحلة وبني
الواِقع عن تماًما انفصَلت قد تكن ولم الكلمة، لهذه حديثًا املعروف باملعنى عاملة» «طبقٍة
تُنِتج التي وباألغراض بإنتاجها قوية ِصالٌت لها تزال ال كانت بل أجله، ومن فيه تُنِتج الذي

أجِلها. من
ظهور أي امُلنتجة، الوحدة نفس يف االستهالك يَستهِدف ال اقتصادي نََمٍط ظهور (٢)
الكاملة امَلعاِلم فإن ذلك ومع امُلستهِلك. عن امُلنِتج فيها ينفِصل التي «للسوق»، األوىل البوادر
أنه سوى شيئًا عنه امُلنِتج العامل يعِرف ال شخيصمجهول ال ِكيان هي حيث من وق، للسُّ
بوضوٍح بعُد تحدََّدت قد تكن لم املعالم هذه — شيئًا عنها يدري أن دون فيه تتحكم قوَّة

الفرتة. هذه يف
هو حيث من التاِجر ظهور هو الجديدة املرحلة إىل ل التحوُّ مظاهر أهمَّ ولعلَّ (٣)
له ِصلة ال مُلستهلٍك تبيع لكي امُلنِتج من الرشاء ُمخاَطرة ل تتحمَّ االقتصاد، يف رئيسية قوَّة
هذا يف َدورها ولكن العصور، أبعِد منذ ُعرَفت قد التجارة أن به امُلعرتَف ومن امُلنِتج. بهذا
يَعِرفه يكن لم الثروة، من جديٍد نوٍع عىل يَعتِمد التاجر أصبح فقد ُمتميًِّزا، كان العرص
هذا للثروة. امَلعروف الوحيد الشكل هي فيه األرض ملكية كانت الذي اإلقطاعي العرص
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واألدوات املواد رشاء يف الة فعَّ أهمية له أصبَحت الذي التجاري املال رأس هو الجديد النوع
امَلِرصفية. وامُلعامالت االئتمان يف أهميته عن فضًال املنتجات، ولتخزين لإلنتاج، الالزمة

الرأسمالية، املرحلة نحَو االقتصاد تطوير يف التاجر به قام الذي األكرب الدَّور أن والواِقع
فبعَد االقتصادي. املجال يف ال الفعَّ َوزنُها لها جديدة كقوٍَّة املال ألهميَِّة تأكيده يف يَتمثَّل كان
إلنتاج األسايس املصدر هي حون، الفالَّ فيها يبذُلها كان التي العمل وقوة األرض، كانت أن
اإلنتاج أشكال مبارشمن شكٍل بأيِّ له ِصلَة ال جديد مصدر هناك أصبح املجتمع، يف الثروة
الذي هو الجديد املصدر هذا كان ولقد شيئًا). يُنِتج أن بذاته، يستطيع، ال النقدي املال (ألن
لهذه الرئيسية املعاِلم تحديد يف البداية نقطة وهو امُلَميَّز، شكَلها الرأسمالية املرحلة أعطى

الجديدة. املرحلة

النقدي التَّعاُمل تأثري

الرأسمايل العرص يف النقدي التعاُمل أحَدثَه الذي وامَلعنويِّ املاديِّ التأثري قوَّة نُدِرك لكي
قوة هي حيث من النقود لطبيعة فيها نعِرض ُموَجزة بكلمٍة نبدأ أن علينا ينبغي املبكر،
وِمقياٌس الثروة، لتخزين وسيلة وهي التَّباُدل، طريقه عن يَتمُّ َوسيط فالنُّقود اقتصادية؛
شكل البداية يف تتَِّخذ النقود كانت وقد بالثَّبات. يتَِّسم ال ُمتقلِّبًا ِمقياًسا كانت وإن للِقيمة،
صفقة، أو تعامٍل كلِّ إجراء عند تُوَزن النُّحاس) أو الفضة أو (كالذهب امَلعادن من ِقَطٍع
ضاِمنًة الحكومات وأصبحت معلوم، وُسمك ثاِبت َوزٌن لها املعِدن من ِقَطع ُصِنعت ثم
إذ امُلقايَضة؛ نظام يف عليه كان مما بكثرٍي أيَْرس لع السِّ تباُدل أصبَح الَوسيلة وبهذه لها،
آَخر شخًصا يِجد أن ِسَلع استبدال يريد الذي الشخص عىل يُحتِّم األخري النظام هذا إن
األحوال. كلِّ يف تحقيقه يُمكن ال رشط وهو منها، لَديه ما ويريد َلع، السِّ من يُريد ما لديه
وتَوسيع العمل تقسيم تعميق ويف التجارة، ازدهار يف حاِسًما عاِمًال النقود كانت ولذلك
وذلك املال، رأس تكوين وبالتايل الثروة، يف الفوائض تكديس النقود ت يَرسَّ وقد ِنطاقه.
الزراعية كالحاِصالت تَفَسد ال وألنها محدود، َحيٍِّز يف جمعها وإمكان تَخزينها لُسهولة
ُمدَّخرات جمع هل السَّ من يُصِبح بحيث ُمتعدِّدة، مصادر من نقِلها ُسهولة عن فضًال مثًال،

نطاًقا. أوَسَع مرشوٍع يف واستغالِلها واِحٍد مكاٍن يف كثريين أناٍس
هنا نَتناَولُها التي الفرتة يف مرٍَّة ألول بدأ قد النَّقدي التَّعاُمل هذا إنَّ القول يُمكن وال
وَمِريَّة، السُّ كالحضارة القديمة، الحضارات منذ بدأْت قد األوىل بَواِدَره إنَّ إذ بالَعْرض،
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ن تَضمَّ كذلك القروض، لقاء الفوائد وَدْفع االئتمان نظام بدايات أول فيها ظهرت التي
بالعقود ًة خاصَّ نُصوًصا امليالد قبل ١٧٥٠ َحوايل إىل تاريخه يرِجع الذي حمورابي قانون
بوصِفه النقدي، التَّعاُمل يَّة أهمِّ ولكنَّ االقتصادية. األعمال مجال يف واالْلِتزامات دات وبالتَّعهُّ
امُلبكر العهد يف إالَّ بوضوٍح تظَهر لم واالجتماعية، االقتصادية الحياة يف حاِسًما عامًال

للرأسمالية.
تحرُّر إىل أدَّت ُمختلفة، بأشكاٍل وتشكيله تباُدله وسهولة النقدي املال ُمرونَة ألن ذلك
الوحيد امَلصَدر هو قبُل من كان الذي الثابت باملكان االرتِباط من يَملكونه الذين األفراد
من بل آخر، إىل مكاٍن من ل التنقُّ عىل ُقدرتِهم وزيادة الزراعية، األرض به وأعني للثروة،
الثَِّقل مركز امُلُدن تُصِبح أن إىل أدَّت التي األساسيَّة العواِمل من هذا وكان َوطن. إىل َوطٍن
يف قبل من ترتكز الحياة هذه كانت أن بعد الرأسمايل، العرص يف االقتصادية الحياة يف
اإلقطاعية الطبَقة بقايا إن بل يشء، كلِّ قبل ُمدن حضارة الرأسمالية فالحضارة الريف.
أراضيها بَيع يف أخذَت امُلرونة، إىل وافِتقاِرها َدخِلها ثَبات إىل نظًرا عف، بالضَّ شَعَرت حني
ضآلة، الريف أهمية ازداَدت وبذلك فيها، َمطاِلِبها تحقيق ُمستهِدفًة املدينة إىل وتحوََّلت
املجتمع ازداد الحرض، حياة دعائم تَوطََّدت وكلَّما بنفسه. نفسه هْدم يف اإلقطاع وساَهم
التباُدل ألن ذلك األفكار، لتباُدل وكذلك لع، السِّ لتباُدل مجاٍل خريَ املدن يف يِجد إذ بها، تعلًُّقا
الجماعات. ُمختِلف بني والتجارب الِخربات لتباُدل الطُرق أيَرس الدَّوام عىل كان التجاري

إىل أيًضا أدَّى فإنه املكاني، ل التنقُّ يف امُلرونة زيادة إىل النقدي التباُدل أدَّى وكما
األرض من يمِلكه ما عىل فًة ُمتوقِّ تَُعد لم الفْرد مكانة ألنَّ ذلك االجتماعية؛ امُلرونة زيادة
من تكِديَسه يَستطيع ما ِمقدار عىل تتوقَّف أصبحت بل الِوراثي، لَقِبه عىل أو الزراعية،
أيٍّا — يمِلكها من تُعطي باألشخاص، لها شأن ال تَجريديَّة، اقتصادية ِقيمة واملال املال.
يف َدور الشخصية للعوامل يعود ال وحني املجتمع. يف ونفوذًا قوًة — األخرى ِصفاته كانت
الفواِرق فإن ُمحاِيدة، شخصية ال ِصبغٍة ذات امِللكيَّة تُصِبح حني أي امِللكية، طابع تحديد
أخرى طبقٍة إىل اجتماعية طبقٍة من االنتقال ويُصِبح الزَّوال، يف تبدأ الطبقات بني الجاِمدة
ُدون تَُحول العائيل واألْصل الِوراثة كانت فبينما وهكذا الالِزم. املال تواَفَر إذا ُممكنًا، أمًرا
هذا ِمثل فإن ناِدرة، أحواٍل يف إالَّ الُعليا، الطبقة إىل نيا الدُّ الطبقات من شخٍص أيِّ انتقال
االحتفاظ عن عاِجزًة أصبَحت القديمة الُعليا الطبقة إنَّ بل ُممِكنًا، أمًرا اآلن أصبح االنفصال
ِكبار ُفَرص من أكربَ االرتقاء يف الطبقة، هذه إىل يَنتمون ال من ُفَرص وأصبَحت بمكانتها،
األوَّلِني. إىل بالنسبة غريبًا يكن لم والتجاري النقدي التَّعاُمل أسلوب ألن الوارثني؛ ك امُلالَّ
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الذي العامل كان ُممكنًا، الُعليا الطبقة إىل االرتقاء فيها يكن لم التي الحاالت يف وحتى
ُمتعدِّدة؛ نواٍح يف اإلقطاعي بأرض امُلرتِبط الفالح من تَحرًُّرا أكثر نيا الدُّ الطبقة يف يَظلُّ
وحني عينًا. — األغَلب يف — اه يتلقَّ الثاني أن حني عىل نقًدا، أجَره يتلقى العاِمل ألن ذلك
أن العاِمل يستطيع لها، حرص ال أشكاٍل يف الحرِّ للتَّداُول القاِبل النقد ِصبغَة األجُر يتَِّخذ
النظرية الِوجهة من الُحرِّيات، من َمزيد بالتايل له ويُصِبح شاء، وأينما يشاء كيفما يُنِفقه

األقل. عىل
االقتصادي املجال عىل تأثريُه يَقتِرص لم النقدي التَّباُدل شكَل أن لنا يَتَِّضح وهكذا
جديًدا. طابًعا بأرسها الحياة عىل أْضفى حتى التأثري هذا امتدَّ لقد بل فحْسب، البْحِت
امُلبكر. الرأسمايل للعرص امُلميِّزة مات السِّ ندُرس عندما ُوضوًحا الحقيقة هذه تزداد وسوف

امُلبكرة الرأسمالية للمرحلة الفكرية مات السِّ

أصبح والِقيَم، والعادات األفكار يف وُجمود ثَباٍت عرص اإلقطاعي العرص كان بينما (١)
العرصيؤمن ذلك يف اإلنسان يكن فلم األوىل؛ َمراِحله يف الرأسمايل العرص ِشعار هو التغيري
جاِزًما اعتقاًدا يعتِقد كان بل امُلجتَمع، ويف الطبيعة يف سواء ، يَتغريَّ ال راِسٍخ ِنظاٍم أيِّ بوجود
كل استطالع من تَمنُعه عوائق تُوَجد ال وبأنه يشء، كلِّ عىل تَرسي التغيري عىل ُقدَرتَه بأن

فيها. فاعِليَّته وإثبات املجاالت
فبعد جديد. من به امُلحيط والعاَلم نفسه اإلنسان فيه اكتشف عًرصا ذلك كان (٢)
آمال به تتعلَّق أن ينبغي الذي َوحَده هو اآلخر العاَلم بأن يُوِهمونه الالُهوتيُّون كان أن
الطبيعي العاَلم آفاق استطالع نحَو ُقواه بكلِّ يتَِّجه أصبح جهوده، نحَوه وتتَِّجه اإلنسان
أبعاد ِبسببها تضاَعَفت التي الُجغرافية الكشوف حركة يف ذلك وتَمثَّل تفاصيله، بكلِّ
االستغالل. وإمكانات بالثََّروات مليئة جديدة قارَّاٌت فيها وُكِشَفت لإلنسان، املعروف العاَلم
دقيقة، وتجريبية واِقعيٍَّة بمناهج الطبيعة أرسار كشف عىل الُعَلماء عكوف يف تمثَّل كما
امُلحيط العاَلم يكتشفون وكأنهم دقيقة ترشيحية ُمالحظًة تفاصيلها ُمالحظة عىل وِحرصهم

مرَّة. ألول بهم
أصبح العرصقد ذلك يف اإلنسان يكن لم لو ل التحوُّ هذا يَتمَّ أن امُلمِكن من يكن ولم (٣)
عليه يعود أن بُدَّ ال يبذُله جهٍد كلَّ وبأن العمل، بأهمية مؤمنًا وبُقواه، بنفسه ا ُمعتدٍّ ُمتفائًال
الرأسمالية املرحلة ِسمات من باِرزًة ِسمًة بالِفعل تلك كانت ولقد والرَّخاء. النَّفع من بمزيٍد
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بالتشاؤم اإلحساس يَُسودها كان التي اإلقطاعية املرحلة عن بوضوٍح َميَّزتْها امُلبكرة،
للعقيدة وكان الحياة. هذه يف اإلنسان يبذُله ُجهٍد أيِّ جدوى وبعَدم العاَلم عن وباالنِرصاف
ظلَّت أن بعَد — أوروبا من ة هامَّ أجزاءٍ يف االنِتشار يف عندئٍذ أخذت التي الربوتستانتيَّة
َدور — عام وخمسمائة ألٍف من يقُرب ما طوال للَمسيحيَّة الرَّسمي امَلذَهب هي الكاثوليكية
فيرب ماكس مثل الُكتَّاب، بعض إن بل العاَلم، إىل الجديدة النظرية هذه أُسِس َوْضع يف هامٌّ
الرأسمالية؛ ظهور يف ُمباًرشا تأثريًا للربوتستانتيَّة أنَّ يََرون Tawney وتاوني Max Weber
َوجه يف حائًال تِقف كانت التي التقليدية العوائق أزاَلت قد الربوتستانتية الرُّوح ألن ذلك
عي السَّ إىل نظَرت لقد بل َمرشوع، الرِّبح داِفع أنَّ بتأكيد تكتَِف ولم التملُّك، يف الرَّغبة
َف الرتَّ هو هللا عنه يَنهى ما وكلُّ ُمبارشة. اإللهية اإلرادة إليه تتَِّجه أمٌر أنه عىل الرِّبح إىل
وامُلجتَمع الفرد مصالح تحقيق أجل من للثرَوة الرَّشيد االسِتخدام ا أمَّ والتَّبديد، امُلفِرط
العمل قْدر من تُعيل العقيدة هذه كانت كذلك بَحماسة. الجديدة العقيدة إليه تدعو فأمٌر
اختالًفا تختِلف كانت ذلك ويف عقليٍّا، أم يدويٍّا عمًال كان سواء الشاق، امُلستمر، الدائب،
وأرسطو، أفالطون الكبريَين ُقطبيها يف ُممثَّلًة اليُونانية، الفلسفة إليه تدعو ا عمَّ واضًحا
إنسانيَّته. عنه ويَنِزع به يَشتِغل من قْدِر من يَحطُّ بأنه واعتقاد اليَدويِّ للعَمل احِتقاٍر من
إىل بالنِّسبة حتى واالسِرتخاء، التكاُسل حياة عىل ٍة بشدَّ تحِمل الربوتستانتية كانت وهكذا
َدَعت أنها حدِّ إىل الجديدة بالعقيدة األمر بَلغ وقد الحياة. هذه بِمثِل ثرَوتُهم لهم تَسَمح من
وكان َجزاء، من يَجلُبه ما أجل من ال هللا، به يأُمر شيئًا بوصِفه ِلذاِته، العمل ُمماَرسة إىل
يُمكن ال ُعمَّ إىل نشأِتها بداية يف الرأسمالية حاجة مظاهر من َمظهًرا البعض رأي يف ذلك
بعد رضوريٍّا يَُعد لم التَّربير من نَوع وهو العقيدة، من أساٍس عىل اقتصاديٍّا استغاللُهم

تاريخها. من الِحقة مرحلٍة يف الرأسمالية السيَطَرة اكتمَلت أن
يكن لم الزاِهدة، الرُّوح عىل نيا بالدُّ امُلتعلِّقة للنََّزعات تفضيله يف العرص، هذا أنَّ عىل (٤)
والكنيسة الَكَهنوت لُسلطات ا ُمضادٍّ كان أنه األمر يف ما وكلُّ ِدينيٍّا، ال عًرصا اإلطالق عىل
به. امُلحيط العاَلم استغالل يف اإلنسان نشاط عىل قيوًدا تَضع كانت ما بقْدر الرسمية،
الخارجي العاَلم ا أمَّ لإلنسان، الباِطن الداخيل العالم يُنظِّم أصبح الدِّين أنَّ ذلك عىل وترتَّب
عامًال ذلك وكان الظاهرة. أفعاله يف ل يتدخَّ وال فيه، ف الترصُّ يََّة ُحرِّ لإلنسان يَرتُك فإنه
أبسط يف حتى ل تتدخَّ الدِّين أحكام كانت أن بعد األوروبي اإلنسان طاقات إطالق عىل ساَعَد
شئون عن واالنِرصاف الزُّهد ملبدأ وفًقا سلوكه مظاهر ة كافَّ وتُنظِّم أفعال، من به يقوم ما

الحياة.
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الرأسمالية املرحلة بها تَميََّزت التي مات السِّ أبَرَز إنَّ نقول أن نستطيع أنَّنا عىل (٥)
امُلطَلقة يادة بالسِّ االعِرتاف كانت قاطًعا، تَميًُّزا عليها السابقة اإلقطاعية املرحلة عن امُلبكرة
أنَّ يف شكَّ وال السابق. العرص تَُسود كانت التي عقلية الال النََّزعات كلِّ عن والتخيلِّ للعقل،
شأن من اإلعالء بهذا ُمرتبًطا كان قبل، من يَّته أهمِّ إىل نا أَرشْ الذي النقدي، التَّعاُمل ُعنرص
الشخصية، بالعواِمل له شأَن ال تَجريدي، بأنه بَيَّنَّا، كما يتَِّسم، النقدي التَّعاُمل إنَّ إذ العقل؛
ليَتعاَمل جانبًا امَلحسوسات يرتُك الذي العقيل التفكري ِسمات من ة هامَّ ِسمٌة ِبَدورها وتلك
تمكَّن وكلَّما الشخصية، وامَلشاِعر لالنِفعاالت ِحسابًا يَعمل ال أنه عن فضًال امُلجرَّدات، مع
فإن ذلك عن وفضًال ة. الحقَّ وظيفته أداء عىل أقَدَر كان الذاتيَّة العواِمل عن التخيلِّ من
يف تقدٍُّم إىل يحتاج دة، ُمعقَّ وَمِرصفية ماليَّة حسابات من به يرتِبط وما النقدي، التَّعاُمل
العرص ذلك يف الرياضيات تُحِرز أن امُلستغَرب من يكن لم هنا ومن الريايضالعقيل، التفكري
القديم. اليوناني العرص انِقضاء منذ بها مرَّت التي الرُّكود فرتة إىل بالقياس كبريًا ًما تقدُّ
كلِّ إىل ينُظر أن بعد، فيما املصنع لصاِحب ثم للتاِجر، الرضوري من كان ولقد
كان لو كما كلَّه العاَلَم يرى بحيث الدقيق، وللِحساب للتنبُّؤ، قابلة أنها عىل الظواهر
الُقدرات تلك وكانت عمليات. من فيه يَجري ما كلِّ حساب يُمِكن ضخًما آليٍّا َمصنًعا
ُجزءًا األحداث رات بتطوُّ — َمدُروس أساٍس عىل — والتنبُّؤ التفاصيل حساب عىل العقلية
الصاِرمة الواقعيَّة كانت لقد بل العرص. ذلك يف الناِجح األعمال رجل تكوين من يتجزَّأ ال
أخالق عن صاِدًقا تعبريًا إال املكيافيليَّة الرُّوح تكن ولم الرَُّجل، هذا مِلثل منها بُدَّ ال صفًة
كيخوته» «ُدون مثل ًة قصَّ أن كما فيه، السائدة العقلية الِقيَم وعن ل، األوَّ الرأسمايل العرص
ِبِقيَم املؤمنني النُّبالء الُفرسان عهد النِقضاء مرارة، من يَخلو ال تأكيًدا، إالَّ ِبَدورها تكن لم
العقل بِحساب فيه يشءٍ كلُّ يُحَسب صاِرم واِقعيٍّ عاَلٍم وظهور الفرِديَّة، والبطولة هامة الشَّ

الدقيق. امَلوضوعي
األعمال َميدان تُميِّز أصبحت التي ة الحادَّ امُلناَفسة يف يَصُمد أن امُلمكن من يكن ولم
ع التوقُّ عىل والُقدرة اَمة والرصَّ وامَلهارة الفرديِّ الذكاء ِصفاُت له تواَفَرت من إالَّ االقتصادية
تُعد فلم الِوراثية واملزايا والنََّسب الَحَسب من امُلكتَسبة فات الصِّ ا أمَّ الحواِدث. واسِتباق
اعتباٍر أيِّ عن النظر ِبغضِّ الدقيق، العقل ِبميزان كلِّها األمور َوْزن فإن وهكذا نفًعا. تُجِدي

النجاح. له ق يَتحقَّ كيما اإلنسان يف تتوافر أن يَنبغي التي مة السِّ هو أصبَح شخيص،
كان فقد شخصيَّة، الال العقالنية بْغة الصِّ بهذه اصطبََغت قد ذاتها الحروب إن بل
عقالني عٍرص إىل شخيص عٍرص من االنتقال عن رمزيٍّا تعبريًا السيف محلَّ امَلْدَفع حلول
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أنَّ حني عىل وإنسان، إنساٍن بني أو وآَخر، شخٍص بني ِقتال يف بالسَّ القتال ألن صاِرم؛
ال بل وآخر، إنساٍن بني اإلصابة يف يُميِّز وال أشخاص، بني ُمباِرش الِتحاٍم ُدون يُصيُب امَلدَفع
االنتقال بني التواُزن من نَوع وجود لنا لتبنيَّ قليًال الفكر أمعنَّا ولو يُصيبُه. الذي من يعِرف
يمِلكها َمزرعٍة يف الثروة إنتاج من أو امُلجرَّد، النقدي التَّعاُمل إىل َلع بالسِّ الَعيني التعاُمل من
شخصية، ِصلٍة أيَّة العمل بصاِحب ترِبطهم ال ال ُعمَّ فيه يعمل َمصنع إىل إقطاعي سيِّد
والبارود. امَلدفَع إىل والدِّرع السيف من الحرب أساليب يف إليه أْرشنا الذي ل التحوُّ وبني

إىل املوضوعية النَّظرة هذه تأكيد يف حاِسم بَدوٍر يقوم بَدوِره الِعلم كان ولقد (٦)
الذي العقيل األساس أرَسِت قد الحديثة الِعلمية الكشوف إن القول يُمِكن بحيث األمور،
حَدث عنه نتحدَّث الذي العرص نفس ففي عليه. ترتكز أن الناشئة الرأسمالية تستطيع
بدأت فقد االقتصادي. ل التحوُّ ِسمات تُوازي التي ِسماته تَجاُهل يُمكن ال الِعلم يف تَحوُّل
أيًضا. اليومية الحياة مجال يف بل فحْسب، الِعلمي املجال يف ال هام، بَدور تقوم الرياضيات
يف كما — باألرقام حياِتنا َمظاهر من له حَرص ال عَدٍد عن نُعربِّ أن اعتْدنا قد اليوم ُكنَّا وإذا
حياِتنا يف بها نقوم التي الحسابات ويف االقتصادي، التقدُّم مستوى تُحدِّد التي اإلحصائيَّات
لم بل باألرقام، اهتماًما يُبدون يكونوا لم اإلقطاعي العرص يف األوروبيِّني فإن — ة الخاصَّ
العَرصين، بني الفاِرق نلِمس أن ونستطيع ة. بِدقَّ أعمارهم بتحديد حتى ون يَهتمُّ يكونوا
امِلرصي الريف يف شائعًة تزال ال التي العادات بعض قارنَّا ما إذا بُوضوح، العقليَّتنَي وبني
تحديد عليهم يَصُعب نِّ السِّ ِكبار من بعضنا نَِجد زلنا ال الريف ففي امُلدن. أهل بعادات
املواعيد ُد تُحدَّ وإنما اليومية، الحياة يف أسايس بَدور الزَّمن يقوم ال كذلك ِميالدهم، يوم
للدقائق حسابًا يعمل املدينة ساكن أن ِحني عىل الَعشيَّة»، «يف أو الشمس» «مغِرب حسب

ُمعامالته. جميع يف الكاملة ة قَّ الدِّ عن يَستغني وال الساعات، قبل
املرحلة يف الرضورية فات الصِّ من واالنِضباط ة قَّ الدِّ عادات اكِتساب كان وهكذا
بدأ قد الرأسمايل العرص أن إىل يَذهبون من امُلفكرين من إنَّ بل الجديدة، الرأسمالية
الدقيقة لآللة كاِمل نموذج الساعة ألنَّ أوًَّال وذلك «الساعة»، فيها اخُرتَعت التي اللَّحظة منذ
العرص يف اآليل التَّصنيع لحركة ل األوَّ النموذج فهي ثَمَّ وِمْن بنفِسها، حركاتها تُنظِّم التي
واالنِتظام، والضبط ة قَّ الدِّ عادات تأكيد إىل أدَّت الساعة ألن — واألَهمُّ — وثانيًا الرأسمايل،
إليقاع يخَضع عاَلًما ال دقيًقا، حسابًا فيه يشءٍ كلَّ ويَحِسب العقل، يُنظُِّمه عامًلا وخَلَقت

األعمال. وتنظيم املواعيد تحديد يف الداخلية اإلنسانية الطبيعة أو الخارجية الطبيعة
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الِعلمية الثورة قيام إىل أدَّت التي العوامل أول هي هذه ة قَّ الدِّ أعمال كانت ولقد
العلمي البحث يف جديدٍة أساليَب إىل ل التَّوصُّ وإىل عرش، السادس القرن أواِخر يف الحديثة
أن مثًال الفَلك ُعلماء استطاع العادات هذه فِبفْضل بها. عْهد السابقة للعصور يكن لم
هذا ومثل العاَلم، إىل اإلنسان نظرة يف كامل انِقالٍب إحداث إىل أدَّت دقيقة بحساباٍت يقوموا

الحديثة. العلوم من وغريها بعد، فيما الكيمياء ثم (الفيزياء)، الطبيعة ِعلم عن يُقال
ل توصَّ كما باألرض، الشمس عالقة يف الجديدة النظرية وهو واحًدا، مثًال ْلنا تأمَّ ولو
بني امُلتباَدل التأثري مدى نُدِرك أن الستََطْعنا عرش، السادس القرن يف كربنيكوس إليها
كربنيكوس ألن ذلك االقتصادي؛ اإلنتاج نََمط يف والتحوُّل الِعلمي التفكري نََمط يف التحوُّل
تُراثًا بذلك يتحدَّى يكن لم العكس، ال الشمس، حول تدور التي هي األرض أنَّ أكد حني
اإلنسان لدى راِسًخا اعتقاًدا أيًضا يتحدَّى كان بل فحْسب، كثرية قروٍن إىل يرِجع علميٍّا
يقينًا أكثر هو ما هناك أنَّ يبدو ال إذ امللموسة؛ اليومية وتجربته ه َحواسُّ تؤيُِّده العادي،
التي هي األخرى والكواكب الشمس وأنَّ ثاِبتة األرض أنَّ من التجربة هذه إىل بالنسبة
ُمحدَّد علمي مجاٍل يف ثورًة كربنيكوس أحَدثَها التي الثَّورة تكن لم هنا ومن حولها. تُدور
كانت أنها أعني األمور، إىل النَّظر يف الحديث اإلنسان طريقة يف ثورًة أيًضا كانت بل فحْسب،
اليومية، التجربة إلينا بها تُوحي التي واألحكام الشخصية بالعوامل التقيُّد عَدم إىل َدعوًة
الشخصية النظرة النهيار وإعالنًا الذاتية، اآلراء عىل الصاِرم املوضوعي للَعقل وتفضيًال
واِقع يف كلُّها وتلك محلَّها. الدقيق، الحساب عىل امَلبنيَّة الِعلمية، النظرة وحلول األمور إىل
نََمط إنَّ إذ االقتصاد، مجال يف لهذه تماًما ُموازيًَة تكون تكاد بطريقٍة قت، تحقَّ أمور األمر
الزراعي، اإلقطاعي النََّمط إىل بالِقياس يتَِّصف كان الجديد والرأسمايل التجاري االقتصاد
عىل واالعِتماد والشخصية، الذاتية االعِتبارات تَجاُهل ومن املوضوعية من النوع بنفس

ذاتي. ُشعوٍر أو شخيصٍّ رأٍي كلِّ عن النظر ف ِبَرصْ الدقيق والِحساب التنبُّؤ
ًما تقدُّ أحَرز الِعلم إن بل وحَده، النظري الجانب عىل يقتِرص لم الِعلم م تقدُّ أنَّ عىل
يُماِرس أخذ الِعلم أنَّ عىل دليًال التطبيقي التقدُّم هذا وكان أيًضا. التطبيقي الجانب يف كبريًا
يؤثِّر نشاًطا بوصِفه الِعلم إىل النظرة هذه تمثَّلت وقد أكمل. نحٍو عىل االجتماعية وظيفته
بيكن». «فرانسس اإلنجليزي الفيلسوف ِفكر يف كامل بوضوٍح تمثََّلت به، ويتأثَّر امُلجتَمع يف
أجِل من معِرفة يكون وأالَّ اإلنسانية الحياة سعادة من يَزيد أن يَِجب الِعلم أنَّ رأيه ففي
لَّم السُّ ة ِقمَّ يَحتلُّون الذين هم التطبيِقيِّني والُعَلماء امُلخِرتعني أن يرى وكان فحْسب. املعِرفة
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عرص استَبَق قد بيكن أنَّ والواِقع الالهوت. رجال أو النظريُّون الُحَكماء ال االجتماعي،
حياة تغيري عىل قاِدرة الِعلم عىل امُلرتِكزة امُلخرتَعات أنَّ أكد عندما الحديثة التكنولوجيا
عىل تنبُّؤية ُقدرٌة لَديه كانت وهكذا جديًدا. شكًال بأِرسه العاَلم عىل تُضفي أن وعىل البَرش،

امُلتالِحق. التكنولوجي م التقدُّ عاَلم — بعِده من سيأتي الذي بالعاَلم االسِتبصار
ي الَكمِّ التعبري ة ِدقَّ وزيادة الرياضية، العلوم تقدُّم كان النَّظري امُلستوى فعىل وإذن،
الحسابات فيه تقوم الذي الجديد بالعرص االرتِباط أْوثََق ُمرتِبًطا الطبيعة، قوانني عن
الصناعي العرص انتَفع التطبيقي امُلستوى وعىل وق. السُّ ُمعاَمالت يف هامٍّ بَدوٍر الرياضية
العلوم من انتفاعه عن فضًال اآلالت، ُصنع يف كثريًا التطبيقية الرياضيات من الجديد
رجال اقتنع ما وُرسعان اإلنسان. لخدمات جديدة طاقاٍت تسخري يف والكيماوية الطبيعية
اتِّباع هو مرصوفاتهم من واإلقالل وتحسينه إنتاِجهم زيادة إىل السبيل بأنَّ الصناعة
ُمتزاِيد. نحٍو عىل اآلليَّة إدخال عن فضًال الرتشيد، بأساليب يُعَرف ما أي الِعلمية، األساليب
والنَّشاط االسِتثمار من َمزيٍد إىل الرأسمايل تَدَفع كانت التي الرُّوح نفس فإن وباالختصار،
جديدة، قوانني كْشِف إىل والعاِلم جديدة، آفاٍق ارتِياد إىل امُلكتِشف تدَفع كانت االقتصادي،
اإلنسان قوَّة زيادة إىل يَسَعون كانوا الجميع إنَّ إذ جديدة؛ تطبيقاٍت ابتِداع إىل وامُلخِرتع

الطبيعة. عىل َسيطرتِه وإحكام
ترتَّبَْت العرص، هذا ِسمات من ة هامَّ أخرى ِسَمٍة إىل نُشري أن لنا بُدَّ فال وأخريًا، (٧)
مجاالت يف الفردية النَّزعة نُموُّ هي االقتصادية، حياته عىل طرأ الذي األسايس ل التَّحوُّ عىل
ظروف ضوء يف الظاهرة لهذه تعليًال نَِجد أن ْعب الصَّ من وليس والفن. واألَدِب األخالق
أو ألَرستِه بنَجاِحه يُِدين يكن لم الجديد العرص يف الناِجح الشخص ألن ذلك العرص؛
يشءٍ كلَّ إنَّ بل ق، التفوُّ أساس هو ُمعيَّنة جماعٍة إىل االنتماء يُعد ولم الِوراثي، َلَقِبه
بأمِثَلة حافًال العرص ذلك وكان فرد. كلُّ يبذُلها التي ة الخاصَّ الجهود عىل يتوقَّف أصبح
دارة الصَّ مكان إىل يَِصلوا أن من الخاصة بجهودهم تَمكَّنوا الذين الِعصاِميِّني األشخاص
ُشعور من يَزيد أن االتجاه هذا شأن ومن االقتصادي. املجال يف ًة وخاصَّ املجتمع، يف
يعود ال بحيث أنواعها، ة بكافَّ السلطة، تحدِّي عىل أقَدَر ويجَعَله الخاصة، بُقدراته الفرد
الظاهرة هذه وإىل الفردي. الكفاح عامل عىل يعتِمد ما بقْدر «االنتماء» عامل عىل ُمعتِمًدا
الُقَدماء الفالسفة ُسلطة أعني العرص، ذلك يف لطة السُّ من التحرُّر مظاهر ُمختِلف ترِجع
والتقاليد العادات وسلطة الِوارثي، اإلقطاع وسلطة الدين، رجال وسلطة أرسطو)، (مثل
االتِّجاهات من كثرٍة شكل عىل الفكر مجال يف ذلك انعكس وقد به. امُلرتِبطة االجتماعية
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اتِّجاهات عكس عىل واالستقالل، الخصوبة من كبري بقْدٍر تَتَِّسم التي امُلستقلَّة الفكرية
األدب َميدان يف انعكس كما بعيد. حدٍّ إىل ُمتجاِنسة ُمتقاِربة كانت التي الوسطى العصور
بُمشكالته واالهتمام للفرد، الباطن الُعمق استكشاف إىل تَسعى أعمال شكل عىل والفنِّ
ِخدمة عىل فيها يقتِرص الفنُّ كان التي السابقة االتجاهات ِخالف عىل الخاصة، وأحاسيسه
أو الفنَّان فإن وهكذا الفردي. بالُعنرص اهتماٍم أدنى دون ُمعيَّنة سياسة أو ِدينية قضيٍَّة
أساس عىل به نَهتمَّ أن إلينا ويطلُب فرد، هو حيث من نفسه عن يُعربِّ الذي «الفرد»، األديب
البعُض قال وربما العْهد. ذلك يف مرٍَّة ألول ظهر قد — َعداه ما كلِّ عن ُمتميِّز إنسان أنه
بها يتَِّسم كان التي امُلتطرِّفة شخصيَّة الال العقالنية النَّزَعة عىل فعٍل ردَّ كان ظهوره إن
الفرد أمام فيه ُفِتَحت عٍرص ُمقتَضيات مع يًا ُمتمشِّ كان أنه األرَجح ولكن الجديد، العرص
التي الحواجز فيه وأُزيَلت بِكيانه، وشعوًرا بنفسه ثقًة اإلنسان فيه وازداد نهائية، ال آفاٌق
االجتماعي. لَّم السُّ َدَرجات أعىل إىل واالرتقاء النجاح يف ألماِنيه تحقيقه ُدون تَُحول كانت

امُلكتِملة الرأسمالية (2)

وِقيَِمه املادية اإلقطاع قوى ِضدَّ كفاٍح مرحلة الرأسمايل العهد من امُلبكرة املرحلة كانت
تُمثِّل ألنها فذلك اإليجابية، وِسماتها املرحلة هذه مزايا قبُل من أكْدنا قد ُكنَّا وإذا املعنوية.
ُخطواٍت بالبرشية دَفَعت قد فهي عليها. السابقة املرحلة إىل بالقياس ملموًسا ًما تقدُّ بالفعل
الغاِمضة امُلضطِربة عقلية الال النََّزعات كلِّ عىل العقل سيادة أكدت حني األمام، إىل واسعًة
الطبيعة ليستكِشف اإلنسان طاقات أطَلَقت وحني الوسطى، العصور يف تَُسود كانت التي

اقتصاديٍّا. ويَستغلَّها ِعلميٍّا ويَفهمها ُجغرافيٍّا
— الرأسمايل النََّمط أعني — االجتماعية العالقات أنماط من الجديد النََّمط هذا أنَّ عىل
ألن أوًَّال وذلك امُلبكرة، مرحلته يف بوضوٍح تظَهر لم أساسية سلبيٍة عناَرص عىل يَنطوي كان
اجتماعية عالقاٍت مع معركٍة يف كان ألنه وثانيًا بعد، ُمكتِملًة ظَهَرت قد تكن لم ِسماته جميع
بحلول خصائصه واكتمَلت املعركة، هذه يف االنِتصار له تمَّ وعندما بكثري. تَخلًُّفا منه أكثر
الرأسمايل اإلنتاج نََمط يف السلبيَّة العنارص أَخذَت اآليل، اإلنتاج وسيادة الصناعي العرص
عىل الرأسمايل للنظام والفكرية املعنوية العيوب وظَهَرت كامل، بوضوٍح طح السَّ إىل تَربُز

َشك. أليِّ مجاًال يَدَع ال نَحٍو
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امُلكتِمَلة الرأسمالية خصائص

به تميََّزت الذي الطابع بتحديد نبدأ أن علينا يَتعنيَّ السلبية العنارص هذه نُدِرك ولكي
اكِتمالها. عْهِد يف الرأسمالية املرحلة

ُمتميِّزة، عمالية طبقة تظهر بدأت عندما َمعاِلُمها َدت تحدَّ قد امُلكتِملة فالرأسمالية (١)
بال الريف من هاَجروا أو لهم، راِعيًة كانت التي القديمة الِحَرفية الطوائف أفرادها تَرك
أيَُّة لهم تكون أن دون العمل، صاحب رحمة تحت ا تامٍّ ُوقوًعا واِقعني وأصبَحوا ِحماية،
عىل لَديه كانت الذي التقليدي الِحَرِيفِّ الصانع عكس عىل املجتمع، ُسلَّم يف لالرتقاء ُفرصٍة
(امُلعلِّم)، املاهر» «الصانع أو (امُلقاول) األعمال» د «ُمتعهِّ مرتبة إىل االرتقاء ُفرصة األقلِّ
َمتينة شخصية عالقات هناك كانت االرتِقاء هذا فيها ق يتحقَّ يكن لم التي الحاالت يف وحتى
امُلكتملة الرأسمالية ِظلِّ يف ا أمَّ بها. يشتِغل التي «الورشة» وبصاِحب بزمالئه الصاِنع ترِبط
بصاِحب العامل فيها يرتِبط ال شخصية، ال ِسلعٍة إىل شخصية ِخدمٍة من العمل ل تحوَّ فقد
عدا وفيما ُمعيَّنًا، أجًرا يدفع والثاني ُمعيَّنة، عمٍل قوَّة يُقدِّم ل األوَّ إن حيث من إال العمل
عىل هو أو مجهول، شخص الحالة هذه يف فالعامل عالقة. أيَُّة االثنني بني تقوم ال ذلك
اإلنسان أو بالشخص اإلطالق عىل العمل صاِحب يهتمُّ وال ُمعيَّنة، طاقة لها «قوَّة» األصح
ِصبغٍة بأية تَصطبغ وال تماًما، تجريديَّة تُصبح بينهما العالقة إن بل القوة، هذه يبذُل الذي
نزعة عنه تولََّدت قد الصناعي العرص يف اآلالت اسِتخدام يف ع التَّوسُّ فإنَّ وهكذا إنسانية.
اإلنتاج آلة يف ترٍس ُمجرَّد العامل فأصبح ذاته، اإلنسان ِقيمة تقدير يف أثََّرت عامة، آلية

آلة. أية يف أصمَّ ُجزء أي شأُن شأنُه لالستبدال، قابل دة، امُلعقَّ الضخمة
األعمال، أصحاب أيدي يف الثرواتضخامًة وازدادت رأساملال تراَكم ذلك ُمقاِبل ويف (٢)
أفضل عن بحثًا اإلنتاج ترشيد عىل ويعملون الدقيق التخطيط إىل يَلجئون أصبحوا الذين

اإلنتاج. من قْدٍر وأعظِم الرِّبح من قْدٍر أقىص تحقيق تكُفل التي الوسائل

للرأسمايل املعنوية مات السَّ

كانت االقتصاد عاَلم إىل بها ينُظرون األعمال أصحاب أصبَح التي الطريقة أن والواِقع
ألن ذلك الجديد؛ العرص ضوء يف إالَّ َفهُمها يُمكن وال َعداها، ما كلِّ عن ُمتميِّزة طريقًة
اإلنسان، هو الدَّوام عىل كان قبُل من االقتصادي النشاط حوَله يُدور كان الذي امِلحور
اإلنسان محلَّ حلَّت فقد امُلكتِملة الرأسمالية عرص يف ا أمَّ وَمطاِلبه، وبحاجاته وَدِمه، بَلحِمه
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ما، بمعنًى ، ظلَّ اإلنسان أنَّ ِحني وعىل والرِّبح. وق والسُّ كالعمل به، لها شأن ال تَجريدات
ع التَّوسُّ إىل عي والسَّ الرِّبح عن البحث فإن امُلبكر، العرصالرأسمايل يف حتى يشءٍ كلِّ ِمقياَس
بعض الَحظ كما — األعمال إنَّ بل الُقصوى. الغاية هو اآلن أصبح االقتصادية األعمال يف
يكون أن امُلمكن فِمن أنفسهم. أصحابها عن حتى ُمستقلٌّ وجوٌد لها أصبح قد — الُكتَّاب
اسم يَظلُّ ذلك ومع سيئة، ُسمعٍة ذَوي أو بهم، َموثوٍق غريَ أشخاًصا ُمعيَّنة رشكة أصحاب
ُمستقالٍّ شيئًا يُصِبح أنَّه أي وإعجابهم، الُعمالء ِثقَة يَحوز يُنِتجونه الذي الناِتج أو رشكتهم
املوجود باإلنسان له ِصلَة ال َموضوعي وجود االقتصادية لألعمال ويُصِبح أصحابه، عن
هذا يزيد أن هو العمل صاِحب به يَهتمُّ ما وكلُّ بذاته. قائم ِكياٍن إىل ل وتتحوَّ َورائها، من

وازِدهاًرا. ونموٍّا صحًة امُلستقل الِكيان
مزيٍد عىل يحُصل أن سوى له همَّ ال شخٌص بأنه الرأسمايلُّ يُوَصف أن الشائع من إن
عىل نكون أن يَنبغي ولكن بعيد، حدٍّ إىل صحيح الَوْصف هذا أن املؤكد ومن الربح. من
هو للرأسمايل األكرب فالهَدف الرِّبح. إىل الرأسمايل َسعي عن نتحدَّث حني الحذَر من يشءٍ
يكون قد وهنا الغاية. هذه لتحقيق وسيلًة إالَّ الرِّبُح وليس نُموٍّا، وتزداد أعماله ع تتوسَّ أن
والربح. الكْسب هما ُمرتاِدَفني، بَمعنينَي األغلب يف يُستخَدمان لفَظني بني نُفرِّق أن امُلفيد من
يُحيطون من أو ذاته، الشخص بها يَنتِفع لكي األموال من مزيٍد عن البحث هو فالَكْسب
ولتوسيع نفسه، للعمل أساًسا ص يَُخصَّ أكثر ماٍل عن البحُث فهو الربح ا أمَّ حياته. يف به،
شخصيٍّا ال والرِّبح عينيٍّا، شخصيٍّا الَكْسب يكون املعنى بهذا التجارة. أو الصناعة ِنطاق
الرأسماليني كبار إن — التَّفِرقة هذه ضوء يف — نقول أن الخطأ من يكون ال وقد ُمجرًَّدا.
ة ِقمَّ يف وُهم حتى يعيشون، ال منهم الكثريين أنَّ بدليل الكْسب، قبل الرِّبح عن يَبحثُون
إهمال حدِّ إىل أعماله يف االسِتغراق به يَِصل قد بعَضهم إنَّ بل َف، الرتَّ شديدة حياًة النجاح،
الحال، بطبيعة الشديد، َف الرتَّ كان (وإن الزُّهد من خاصٍّ نَوٍع وُممارسة خصية الشَّ حياته
هؤالء أمثال الهتمام الرئييس املوضوع ألن ذلك الرأسماليني)؛ من كثرٍي لدى بَدوره موجوًدا

ذاتها. األعمال نجاح هو الرأسماليني
رغبًة يجلُب ع تَوسُّ فكلُّ النجاح، هذا عنَدها ف يَتوقَّ نُقطًة هناك إنَّ القول يُمكن وال
قال حني َحقٍّ عىل «Werner Sombart زومبارت «فرينر كان بحيث ع، التوسُّ من َمزيٍد يف
كانت عندما املايض، ففي نهائية؛ ال غايٍة نحَو يتطلَّع الرأسمايل العمل صاِحب نشاط إنَّ
ال طبيعية، حدود هناك كانت االقتصادي، النشاط يف تتحكَّم التي هي الجماعة حاجات
تُلبَّى أن ال األعمال، تزَدِهر أن هي الغاية تُصبح عندما ا أمَّ النشاط. هذا اها يَتعدَّ أن يُمِكن
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صاحب يَِصل أن ويَستحيل َموجودة، الحدود هذه مثُل تكون أن يُمكن فال الجماعة، حاجات
عوائق أيَُّة وقَفْت لو وحتى كفى! ويقول: عنَدها ف يتوقَّ أن يُمكن نُقطٍة إىل الرأسمايل العمل
أمامها ع التوسُّ ُفَرص تكون النشاط من أخرى جواِنَب تجربة يف يبدأ فإنه نشاطه، َوْجه يف
النشاط هذا ر تَصوُّ ويَستحيل وُعمًقا، انتشاًرا أو وعرًضا، طوًال عه توسُّ يَمتدُّ وبذلك أعظم،

واالنِحدار. والتَّدهُور االخِتناق معناه ف التوقُّ ألن ًفا؛ ُمتوقِّ
إىل الُجنوني السعي هذا وراء من الكاِمنة للحياة ِقيٍَم عن «زومبارت» بحث وحني
ِطفل نظِره يف األعمال فرُجل الطفولة. بِقيَم تكون ما أشبَه الِقيَم هذه أنَّ رأى ع، التوسُّ
يكون بحيث الجسم، كبري يكون أن الطفل يُريد ِمثَلما الضخامة، إىل َسعِيه يف وذلك كبري،
كذلك الَعَظمة. أو املكانة ارتفاع وبني الضخامة بني ويَخِلط ذاته، يف هدًفا امُلجرَّد الَحْجم
عن بحِثه ويف يشء، كلِّ يف الزمن واخِتصار عة، الرسُّ إىل َسعيه يف ِطفل األعمال رجل فإن
يف َرغبته ويف دائًما، تجديًدا ومالبسه لَُعِبه تجديد يف الطفل يرَغُب ِمثلما امُلستمر، التجديد
ف يتوقَّ الذين الناس ألوف واستخدام أعماله توسيع طريق عن القوة، من بمزيٍد عور الشُّ

منه. كلمٍة عىل مصريهم
أوُجه من َوجٍه عىل ينطِبق كان إذا الَوصَف هذا أن قليٍل بعد نَتبنيَّ سوف أنَّنا عىل
الرأسمايل فيها يَتبدَّى التي النشاط أوُجه بقيَّة عىل أبًدا ينطبق ال فإنه الرأسمايل، النشاط
الطفولة برباءة اإلطالق عىل لها ِصلَة ال ُصوًرا ويَتَِّخذ الكبري، الطفل عن يكون ما أبعَد

وسذاَجتها.
وعىل الرأسمالية، عىل طرأ الذي األسايس ل التحوُّ نُالِحظ أن هو اآلن نا يُهمُّ والذي
الرأسمالية، بدأت فقد امُلكتِملة. مرحلتها حتى امُلبكرة مرحلتها منذ الرأسمايل، شخصية
عن والكشف الجديد عن والبحث امُلغاَمرة ُروح بفضل طريقها تشقُّ ل، األوَّ عهدها يف
من قْدٍر أكرب تحقيق إىل تسعى العهد ذلك يف الناشئة االقتصادية األعمال وكانت املجهول،
انعَدَمت فقد الرأسمالية خصائص اكتمَلت عندما ا أمَّ لإلنسان. االستهالكية الحاجات إشباع
التي امُلنافسة وتحوََّلت الشائع، التعبري حدِّ عىل «جبانًا» املال رأس وأصبح امُلغاَمرة، ُروح
تنظيمه أو التناُفس ة حدَّ تخفيف عىل يعمل احِتكاٍر إىل البداية يف ِسماتها أبَرز من كانت
الرأسمالية تعمل أن من وبدًال امُلستهِلكني. مصالح وِضدَّ األعمال أصحاب لصاِلح إزالته أو
لها هَدف ال زائفة عادات لَديه تخلُق أخذَت فإنها لإلنسان، الحقيقية الحاجات إشباع عىل
ملوارد الرشيد االسِتخدام حساب عىل ولكن للرِّبح، جديد باٍب فتح إىل تؤدِّي أنها سوى

امُلجتَمع.
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النشاط ِبِصفات يتَِّسمون أشخاًصا عهدهم أول يف كانوا الرأسماليني أنَّ حني وعىل
إدارة يتَولَّون ِعصاميِّني كانوا ألنهم — األخرى ُعيوبهم كانت أيٍّا — العمل وتقديس وامُلثابََرة
الكثريين فإن أعمالهم، نجاح تكُفل التي الجديدة األفكار يَبتِدعون أو بأنفسهم، أعمالهم
يف والتفنُّن امُلفِرط، َف الرتَّ عادات فيهم َلت تأصَّ أشخاًصا الالِحقة املرحلة يف أصبحوا منهم
انفصلوا الذين الرأسماليني لدى ظهوًرا أوَضَح األخرية فات الصِّ هذه وكانت املاِجن. التبذير
بل فيها، يَتمُّ عما شيئًا يعرفون أو بمصانعهم يرتِبطون يعودوا ولم اإلنتاج، عملية عن

أرباح. من يَنالونه بما هم ويكتَفون أكفاء، ُمديرين إىل بها يَعَهدون
تُحارب عهِدها أول يف كانت التي البورجوازية أو الرأسمالية الطبقة فإن وبامِلثل،
عندما نفوذها عىل للُمحافظة جهودها تُكرِّس أخذت واإلقطاعيني، األرشاف امِتيازات
طبَقة مع تتداَخل األحيان بعض يف كانت الجديدة الطبقة إنَّ بل يَطرة. السَّ لها َقت تحقَّ
العتيقة. األرستقراطية العادات ُمحاكاة وتُحاِول بامُلصاهرة، القديمة الزراعيِّني النُّبالء
القائمة، الحقيقية املصالح أصحاب ُهم أصبَحوا عندما الرأسماليني فإن أخرى، وِبعبارٍة
«العقل» يَستخِدمون البداية يف كانوا أن وبعد مصالحهم، عىل امُلحاَفظة إىل يتَِّجهون أخذوا
الطابع عليها يَغِلُب بطريقٍة القائمة األوضاع تربير يف به يَستعينون أخذوا ثورية، قوًَّة
كان التي والحركيَّة امُلرونة ُروح نفس تقتضيه أمًرا كان ل التَّحوُّ هذا أنَّ والواقع امُلحافظ.
يف العنارصالتَّقدُّمية ل تتحوَّ أن تُحتِّم كانت ذاتها امُلرونة فهذه الرأسمايل، املجتمع بها يتَِّسم
طبقٌة تظَهر ثم والحياة، التفكري يف ُمحافٍظ أسلوٍب إىل الوقت، بُميضِّ البورجوازية، الطبقة
ل تتحوَّ ثم ُمحاِفظة، أصبَحت التي الطبَقة مكانة لتحتلَّ وابتِكاًرا، نشاًطا أكثر جديدة
هو أصبح امُلحاِفظ الطابع هذا ولكن وهكذا. امُلحاِفظ، الطابع إىل بَدوِرها الجديدة هذه
مصالح تُهدِّد واِعية عاِملة طبقٌة فيها ظَهَرت التي اللَّحظة منذ للرأسمالية امُلميِّز الطابع

عرش. التاسع القرن منذ أي الرأسماليِّني،

الرأسمالية املرحلة يف السلبية األوجه

البورجوازية، الطبقة وعىل الرأسمالية، عىل طرأ الذي ل التحوُّ أن نُدرك أن الصعب من ليس
العقل انتصار وتؤكد الِوراثية، اإلقطاعيني امتيازات ُمحاربة عىل تعمل تَقدُّمية ُقوٍَّة من
إىل الوسيط، العرص سادت التي الغاِمضة وفية الصُّ الالعقلية األفكار عىل الواضح امُلنظَّم
ًعا توسُّ الدَّوام عىل تزداد التي مصاِلحها عىل امُلحافظة سوى تَستهِدف ال رجعية قوَّة
ألنه ذلك الرأسمايل؛ النظام يف حدٍّ أبعد إىل سلبيٍّا وجًها ذاته يف يُمثِّل ل التحوُّ هذا وانتشاًرا؛
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أن النظام هذا شأن من أنَّ وعىل امُلبكرة، مرحلته يف إالَّ تقدميٍّا يكن لم النظام أن عىل يدلُّ
خصائصه. وتكتمل معاِلمه تتحدَّد أن ِبمجرَّد الرجعية إىل ل يتحوَّ

والَهْدم عف الضَّ عنارص إن بل للرأسمالية، الوحيد السلبيَّ الَوجه ليس هذا أن عىل
عىل هنا نقترص وسوف َمحتوًما. أمًرا تَجاُوَزه وتجعل النظام، هذا بناء صميم يف تتغلَغل
الوجه وهو الفصل، هذا يف نُعالجه الذي باملوضوع امُلرتبطة السلبية الجوانب بعض ِذكر

االقتصادية. النُّظم مُلختِلف واملعنوي الفكري

تَصُدق ال الالأخالقية ِصفة أنَّ للبعض بدا وربما الالأخالقية. هو الجوانب هذه أول (١)
هذا يبدو وبالفعل األخالقي. نََمطه املجتمع لهذا ألن الرأسمايل؛ امُلجتمع عىل ا تامٍّ صدًقا
ة، الخاصَّ األخالقية مذاهبها ولَّدت قد الرأسمالية ألن ذلك األوىل؛ للَوهلة صائبًا األخري الُحكم
الواليات يف Pragmatism والربجماتية إنجلرتا، يف Utilitarianism امَلنفعة مذهب مثل
الطابع عن تعبريًا كان إنما األخالقيَّني املذهبني هذين من كالٍّ أنَّ الواقع ولكن امُلتحدة.
املنفعة مِلقدار تبًَعا فعٍل كلِّ بحساب يقوم األخالق من نوٍع وعن التصنيع، لعرص الَعميل
هنا ومن الفعل. هذا يف كامنة ِقيمة أية عن النظر بغضِّ العميل، نجاحه ملدى أو عليه، امُلرتتِّبة
تطرًُّفا. الرأسمايل املجتمع نَزعات أشدِّ عن صادًقا تعبريًا األخالق يف االتجاهات هذه كانت
الذي بالقْدر إال منها يأُخذ ال أنه هو األخالق من املجتمع هذا موقف يف األمر وحقيقة
كثرٍي لدى بالفعل، نِجد فنحن بنجاح. طريقه يف امُليضِّ عىل القائم النظام مُلساعدة يكفي
املواعيد، وُمراعاة ة قَّ والدِّ واالنِضباط كاألمانة الفضائل، من ُمعيَّنًا قدًرا الرأسماليني، من
تبنيَّ فقد مصالحه، ق وتُحقِّ الرأسمايل تُفيد ألنها إالَّ ِقيمتها تكتسب ال الفضائل هذه ولكن
ُديونه د يُسدِّ وأن دقيًقا، أمينًا ُمعامالته يف يكون أن مصلحته من أنَّ التجربة بطول له
ليست الفضائل هذه كلَّ أنَّ ذلك ومعنى ُمنضبًطا. حياته نظام يكون وأن مواعيدها، يف
من كان إذا أنه ذلك عىل دليٍل وأبَلُغ املنفعة. من فيها ملا يُراعيها إنه بل لذاتها، مقصودة
يف يرتدَّد ال الرأسمايل فإن باألمانة، التظاهر ُمجرَّد طريق عن املنفعة نفس تحقيق امُلمكن

السبيل. هذا سلوك
ُجزءًا أصبحت التي واإلعالن الدِّعاية أساليب يف لألخالق الرأسمالية تجاُهل ويتَِّضح
الوسائل كانت أيٍّا البيع زيادة هو اإلعالن َميدان يف السائد فاملبدأ النظام، هذا من يتجزَّأ ال
ويَجِذب ُعمالئه، أمام والتهويل اخ الرصُّ إىل امُلعلن يلجأ وهكذا الغاية. هذه تحقيق إىل ية املؤدِّ
أحَدث إىل ويلجأ املغلوط، واملنطق الكاِذبة، الشهادات إىل ويعَمد صاِرخة، بالِفتات أنظارهم
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سبيل يف يتورَّع وال له، أساس ال واقتناًعا إيحاءً الناس نفوس يف ليَبُثَّ النفس ِعلم أساليب
فاإلعالن السليم. املوضوعي الحكم عىل الُقدرة ويَسلُبهم الناس أذواق يُفِسد أن عن ذلك
مع األحيان من كثرٍي يف يَتناىف إنه بل فحْسب، اآلخرين واحرتام األخالق أصول يتجاهل ال

الجمالية. الرُّوح ُمقتضيات أبسط
مدى عىل باِلًغا دليًال ذاتها حدِّ يف تُشِكل الرأسمالية امُلنافسة طبيعة فإن وأخريًا،
يتورَّع ال بعض مع بعضهم الرأسماِليِّني تعاُمل ففي النظام. هذا يف الكامنة الالأخالقية
رغبتِه َوجه يف واِزٍع أيُّ يِقف وال اآلخر، سْحق أجل من األساليب كلِّ اتِّباع عن أحُدهم
الرأسماليني أُرسة س ُمؤسِّ روكفلر»، «جون َدد الصَّ هذا يف األمثلة أشهر ومن ع. التوسُّ يف
ُموظف أليِّ كُمرتَّب دوالر مليون لَدْفع اسِتعداد عىل إنه قال الذي املشهورة، األمريكيني
عىل يكون وأن الضمري، تأنيب من نوع أيُّ لَديه يكون أالَّ ها أهمُّ ُمعيَّنة، ِصفات فيه تتوافر

عني. له تَطُرف أن ُدون الضحايا ألوف لَسْحق استعداٍد
ومكاِسب انتصارات أحَرَزت قد الرأسمالية الحضارة أنَّ يُنكر أن أحد يستطيع ال (٢)
وكيًفا، ا كمٍّ املادِّي العالم عىل تُسيِطر كيف عرفت فقد سابقة؛ حضارة أية إليها ل تتوصَّ لم
من له يُعَرف لم ِنطاٍق عىل وخدماٍت ِسلًعا للناس رت ووفَّ اإلنسان، لِخدمة الطبيعة ر وتُسخِّ
من هائًال عدًدا وأبَدَعت ناِدرة، بكفاءة الطبيعية والكواِرث األمراض وكافحت نظري، قبُل
تطبيق بفضل الِعلمي، امَليدان يف هائل ٍم تقدُّ إحراز من وتمكَّنَت واألدب، والِفكر الفنِّ روائع
نبذُله الذي النشاط عىل االقتصادي، امَليدان يف كبريًا نجاًحا أحَرز الذي العمل، تقسيم مبدأ

عقلية. بطريقٍة واملجتمع الطبيعي العاَلم معرفة أجل من
كربى َضعٍف نُقطة هناك كانت فقد امليادين، شتَّى يف النجاح هذا من الرَّغم عىل ولكن،
عاِجز النظام هذا إنَّ يُقال أن يكفي فليس بالحرب. الوثيق ارتباطه هي الرأسمايل، للنظام
إليه العدوى انِتقال بسبب الرأسمالية ِجسم يُصيب مرض الحرب أنَّ أو الحرب، منْع عن
أنَّ والواِقع الباِطن. وتركيبها بنائها صميم إىل تنتمي الحرب إن بل خارجي، مصدٍر من
وما ذاتها، هي أنجَزتْه ما عىل بالقضاء تُهدِّد تنقِطع، ال حروٍب من تُثريه بما الرأسمالية
العالم اكتَسبها التي الكربى القوَّة فإن وهكذا تقدُّم. من السابقة، الحضارات كلُّ أنجَزتْه
النُّزوع هذا ويف ذاتها، هي أنجَزتْه ما عىل بالقضاء تُهدِّد التي هي الرأسمالية، املرحلة خالل
مظاهر أصبحت وقد القاتل. وتناُقضها للرأسمالية، األكرب الضعف يَكُمن الذات تحطيم إىل
يف ته ِقمَّ بَلغ التقدُّم هذا إنَّ إذ َفنائها، َمظهر ذاتها هي األخرية اآلِونة يف الرأسمالية تقدُّم

بالَهالك. لحظٍة كلِّ يف العاَلم د تُهدِّ التي الشامل، الدَّمار أسلحة
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إنَّ إذ الحرب؛ وبني الرأْسَمايل النظام بني العالقة تفاصيل يف نَخوض أن نَودُّ ولسنا
اآلثار هو إليه نُشري أن نودُّ الذي وإنما الفصل، هذا يف تنا ُمهمَّ ِنطاق عن خارٌج البحث هذا
وحسبُنا الحرب. بِقيام امُلستمرِّ التهديد حالة أو الحرب حالة تُحِدثها التي امُلخرِّبة املعنوية
يف امُلستمرَّة الحروب تُثريها التي الزائدة، الحسِّ وبالَدة امُلفِرطة األنانية تلك إىل نُشري أن
ارتباًطا ُمرتِبط االسِتعمار أنَّ املعروف ومن الحروب. تُماِرسهذه التي الشعب أفراد نفوس
هو — والجديدة التقليدية أو امُلبارشة، وغري امُلبارشة ُصورته يف — وأنه بالرأسمالية، َوثيًقا
تأثري عند الُوقوفطويًال إىل حاجٍة يف ولسنا امُلعارص. العاَلم يف الحرب لظاِهرة ل األوَّ السبب
الكثري، نعِرف العاَلم من املنطقة هذه يف ألننا َويْالته؛ من تُعاني التي الشعوب يف االستعمار
يُولِّد االستعمار أن هو آخر، وجًها للمشكلة ولكن املوضوع. هذا عن امُلبارشة، تجربتنا من
والقتْل واالضِطهاد والظُّلم بالَفقر تعبأ ال يجعلُها األنانية من نوًعا تُماِرسه التي الشعوب يف
إىل األحيان من كثرٍي يف وتسعى بل قبضتها، تحت الواِقعة بالشعوب يلَحق الذي الجماعي
يمنَع ال وهذا مرشوًعا. أمًرا كان لو كما عنه والدِّفاع الشائن االسِتعماري السلوك تربير
االسِتعمارية الدول داخل االستعمار تُعارض داخلية َجبَهاٍت ظهور من الحال بطبيعة
الجزائرية، التحرير حرب خالل فرنسا يف بوضوٍح تمثَّلت ُمِرشقة ظاهرة وهي ذاتها،
حرب ِضدَّ النِّطاق واِسعة شعبية ُمعاَرضٍة صورة عىل املتحدة الواليات يف حاليٍّا وتتكرَّر

فيتنام.
الفكري االنحالل مظاهر من كثريًا نُعلِّل أن نستطيع الحرب ظاهرة خالل ومن
واضحة ظهَرت والتي عرش، التاسع القرن منذ الرأسمايل العاَلم انتابت التي واملعنوي
والتشاؤم، اليأس فلسفات العالم ذلك يف انتَرشت فقد العرشين. القرن خالل خاصٍّ بوجٍه
وبينما واالنِحالل. التدهُور هو الغربية للحضارة امَلحتوم املصري أنَّ تؤكد التي واالتجاهات
نراها امُلستمر، التقدُّم عىل اإلنسان بُقدرة مؤمنة ُمتفائلًة عهِدها بداية يف الرأسمالية كانت
وتَشيع البداية، يف حاَربتْها التي امُلظِلم التشاؤم روح إىل أخرى مرًة تعود اكِتمالها مرحلة يف

منه. َمخَرج ال مسدود طريٍق يف اإلنسان تَضع التي األفكار فيها
يف اتجاهات خاص، بوجٍه الثانية العاملية الحرب وبعد العرشين، القرن يف شاعت وقد
«بالالمعقول». تَسِميتها عىل اصُطِلح التي تلك هي ِصفٌة كلها تجَمُعها واألدب والفنِّ الفكر
َزعٍم ِمن فيها بما االتجاهات، هذه بني تَجمع التي الروابط نُدرك أن الصعب من وليس
أيَِّة نحَو يسري ال والتاريخ ر والتطوُّ العاَلم وبأن مفهوم، غري عبَث الحياة يف ما كلَّ بأنَّ
وبني منه، الغاية أو سببه َفْهم ويَستحيل العقل إىل يفتِقر فيه يشءٍ كلُّ بل معقولة، غاية
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عبَث يبذُله جهٍد كلَّ بأنَّ وُشعوره الرأسمايل، املجتمع يف اإلنسان تَنتاب التي اليأس حالة
جرَّاء من لحظٍة كلِّ يف ِكيانه د يُهدِّ بالخطر إحساُسه كلِّه، ذلك من واألهمُّ وراءه. طائل ال
التي «الصغرية» الحروب عرشات عن فضًال الناس، ماليني ضحيَّتهما راحت عامليَّتني حربنَي
لو كما الحرب عليه تحلُّ الذي املجتمع هذا مثل يف هائًال. دماًرا وسبَّبَت كثريًة أرواًحا أزَهَقت
والفنية الفكرية االتجاهات تُصِبح أن الطبيعي من يكون خالًصا، منها يملك ال لعنًة كانت

واالنِحالل. التدهُور وَحتميَّة التشاؤم وسيادة العقل عْجز تؤكد اتجاهات هي السائدة
غري عدٌد فيه وَقع الحديث، املجتمع يف الحياة لطبيعة تزييٌف ذلك عىل ترتَّب ولقد
إليه ونظروا ذاته، التكنولوجي م التقدُّ فأدانوا الرأسمالية، املجتمعات ُمفكري كبار من قليٍل
التصنيع»، قبل ما «عهد عىل وا وتَحرسَّ البرشية، تُعانيها التي ور الرشُّ أصل هو كان لو كما
فيه وَقع الذي األكرب والخطأ وأطماعها. الصناعة آثام من بريئة البرشية فيه كانت الذي
هو الصناعي، للمجتمع ُمعنيَّ تنظيٍم عن الناِجمة الرشور أنَّ ظنُّوا أنهم هو امُلفكرون هؤالء
من يتجزَّأ ال ُجزء هي أو املجتمع، هذا أشكال من شكٍل كلِّ عىل تَرسي الرأسمايل، التنظيم
واعتقادهم التصنيع، عىل َحملتُهم كانت هنا ومن ذاته، التكنولوجي م التقدُّ عرص طبيعة
هذه أنَّ مع ذاته، الصناعي امُلجتَمع طبيعة يف كاِمنة األمان وانِعدام واألزمات الحروب بأن

املجتمع. هذا يف الرأسمايل الحياة أسلوب إىل إالَّ الواقع، يف ترِجع، ال الرشور
املرحلة فإن الدويل، املستوى عىل لوك السُّ يف شامًال انِحراًفا الحروب كانت وإذا (٣)
بالطبع ها أهمُّ املحلية، امُلستويات عىل االنِحرافات من أخرى أنواًعا شِهَدت قد الرأسمالية
تزداد حيث املتحدة، كالواليات بلٍد إىل بالنسبة قومية ُمشكلة أصبح الذي اإلجرام، هو
اإلجرام ظاهرة أن أحد يَزُعم أن بالطبع يُمكن وال عام. بعد عاًما ارتفاًعا الجريمة ُمعدَّالت
الكثريين ولكن اإلنساني، املجتمع ِقَدم قديمة ذاتها الظاهرة إنَّ إذ الرأسمايل، النظام َوليَدة
بَلَغ عندما الرأسمايل املجتمع عن تَولَّد قد الجريمة نطاق يف الهائل االتِّساع بأن يؤمنون
الواليات وهي ًما، تقدُّ الرأسمالية الدول أكثر بأن ذلك عىل ويُدلِّلون نُموِّه، َدَرجات أقىص
إتقانًا. والتدبري التنظيم أنواع وبأشدِّ النَِّسب، بأعىل الجريمة فيها تنتِرش التي هي امُلتحدة،
وبني الجرائم، ُمعدَّل يف الشديد االرتفاع بني رابطة املرء يِجد أن الصعب من وليس
أشدِّ إىل يِصل حني الرأسمايل، العمل أسلوب ألن ذلك الرأسمايل؛ التنظيم ُسلَّم يف الدول تقدُّم
الثراء طريق أنَّ املنحرفون يِجد وحني لها. حدود ال أطماًعا النفوس يف يُثري تطرًُّفا، حاالته
الجريمة. وهي وأسَهِلها، الطُُّرق بأيَرسِ غاياتهم تحقيق عىل يعملون فإنهم أمامهم، مسدود
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ة خاصَّ وسيلًة املجتمع هذا مثل يف تُعدَّ أن يُمكن الجريمة ظاهرة أنَّ البعض رأى هنا ومن
املجتمع. ثروة توزيع إعادة وسائل من ُمنحِرفة

أخرى أنواًعا يعِرف املتحدة، الواليات يف املتقدِّم، الرأسمايل املجتمع أن يف ِجدال وال
إلخ واالغِتصاب، والتعذيب القتل كجرائم االقتصادية، باملسائل امُلرتِبطة غري الجرائم من
هذا تمجيد إنَّ إذ الرأسمايل، النظام «بمعنويات» ترتِبط بَدورها الجرائم هذه ولكن …
أن بُدَّ ال للحياة، اإلنسانية بالجوانب واسِتخفافه الحروب إىل الدائم واْلِتجاءَه للُعنف النظام
ُمربًِّرا أو سببًا لها يِجد املرء يكاد ال التي العنف أعمال فيه تزَدِهر ا عامٍّ نفسيٍّا مناًخا يخلُق

معقوًال.
مظاهر من آَخر َمظهر األخرية اآلِونة يف الرأسمالية امُلجتمعات انترشيف فقد وأخريًا، (٤)
شباب من كبري عدٍد ِكيان د تُهدِّ الظاهرة هذه وأصبحت امُلخدِّرات، إدمان هو االنِحراف،
ظاهرة أنها هو السليم، امَلنطق إىل هذه اإلدمان ظاهرة تفسريات وأقرب املجتمعات. هذه
واِقع الحال بطبيعة هو الواِقع وهذا يُطيقه. ال واِقٍع من هارب شخص فامُلدِمن ُهروبيَّة،
أخرى أنواًعا هناك فإن الحال وبطبيعة ترحم. ال التي امَلريرة واملنافسة والحرب الُعنف
الحياة لنظام الشديدة الَوطأة ولكن امُلخدِّرات، إدمان من رضًرا أقلَّ تكون قد الُهروب من
نفس فإن وهكذا االنِتحاري. الطريق هذا يف السري إىل الكثريين تدَفع التي هي السائد
أو العقل، من الُهروب إىل األمر به انتهى قد شأنه وإعالء العقل بتمجيد بدأ الذي النظام

ورصاحة. بِصدٍق ذاته ُمواجهة عن العْجز إىل
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ردَّ بوصِفها الرأسمالية، قلب من امَلعاِلم، امُلحدَّدة ُصورتها يف االشرتاكية، الِفكرة ظهرت
فإذا الرَّخاء، من مزيًدا لهم سيجلُب أنه ما وقٍت يف الناس ظنَّ الذي النظام ذلك عىل فعٍل
العبودية من بأنواٍع اإلنسان ويُصيب قاء، والشَّ بالفقر منهم الساِحقة األغلبية يُصيب به
كانت وملَّا السابقة. االجتماعي ر التطوُّ مراحل من كثرٍي يف يُعانيه كان ا ممَّ أشدَّ كانت ربما
من فيها يتخلَّص جديدة مرحلٍة إىل اإلنساني املجتمع نقل بهدف ظهَرت قد االشرتاكية
االشرتاكية املرحلة يف اإليجابية الجوانب من كبريًا قْدًرا فإن الرأسمالية، املرحلة نقائص

الرأسمالية. املرحلة عن قبل من ُقلناه ا ممَّ استنتاًجا إليه ل التوصُّ يُمكن
التي املرحلة هذه أنَّ أولُهما لَسبَبنَي: الرأسمالية املرحلة عن الكالم أطْلنا أنَّنا والواقع
قرَّرت التي املجتمعات أمام يًا تحدِّ تُمثِّل العاَلم، من به يُستهان ال ُجزء بها يمرُّ يزال ال
كاِملة معرفًة فيها عف والضَّ القوَّة ِنقاط معرفة من بُدَّ وال االشرتاكي، الطريق يف تسري أن
من تُحاربه الذي الَخصم لدى ما بكلِّ تامٍّ علٍم عىل وهي َمسريتها املجتمعات هذه تبدأ حتى
ومرَّت بالفعل، اكتمَلت مرحلة الرأسمالية أنَّ فهو الثاني السبب ا أمَّ وسلبيات. إيجابيات
كبرية تغيريات عليه تَطرأ أن يُنتَظر ال الذي الحايل شكِلها إىل وصَلت حتى ُمتعدِّدة بأطواٍر
التيَّار تُقاِوم أن صناعيٍّا امُلتقدِّمة املجتمعات يف تُحاول الرأسمالية أن صحيح املستقبل. يف
َمعاركها الراهن الوقت يف تُحارب ولكنها منه، كثريٍة عناِرص اقِتباس طريق عن االشرتاكي
االشرتاكية ا أمَّ املستقبل. يف عة ُمتوقَّ غري ُمفاجئة رات بتطوُّ تَُمرَّ أن منها يُنتظر وال األخرية،
املذاهب كثرة ذلك عىل ليل والدَّ التجارب، بمرحلة تمرُّ يع الرسَّ نجاحها من بالرغم زالت فما
عىل الُحكم فإن ولذلك امُلختِلفة. االشرتاكية البالد بني فيما التطبيقات د وتعدُّ واالتجاهات
اإليجابية املعالم تحديد ا أمَّ للجميع، واضحًة ظهَرت عيوبها ألن أيَرس؛ الرأسمالية املرحلة
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املرحلة يف والتشكل التحدُّد بسبيل امَلعاِلم هذه ألنَّ صعوبة؛ أكثر أمًرا فيبدو لالشرتاكية
العالم. تاريخ من الراهنة

اإلنسانية الِقيَم اسرتداد ُمحاولة هي االشرتاكي التفكري يف البَدء نقطة كانت ولقد
عن قبُل من ثنا تحدَّ ُمتعدِّدة، مظاهر اإلهدار لهذا وكان الرأسمايل. النظام أهَدَرها التي
املرحلة حتى نَستبِقيَه أن ْدنا وتعمَّ بعد، عنه نتحدَّث لم مظهًرا هناك ولكن منها. الكثري
االجتماعي الفكر يف ى يَُسمَّ ما به وأعني — االشرتاكية بظهور الَوثيق الرتباطه نظًرا الراهنة،

«باالغِرتاب». والفلسفي

االغِرتاب فكرة (1)

يف النقود اكتَسبَت فحني عهِدها. بداية منذ للرأسمالية ُمالزًما يزال، وال «االغِرتاب»، كان
ُمساويًة األصل يف كانت التي لع السِّ عن ُمستقالٍّ بذاته، قائًما ِكيانًا الرأسمايل العرص ل أوَّ
العمل عن النظر بغضِّ والتزايد، التَّوالُد وعىل بذاتها، النُّموِّ عىل قاِدرًة أصبََحت وحني لها،
لحقيقة تجسيًدا النقود أصبََحت عندئٍذ — ِقيمة كلِّ ُمنِتُج األصل يف كان الذي اإلنساني
تعني التوالُد، عىل املال رأس وُقدَرة بذاتها، التزايد عىل النقود ُقدَرة ألنَّ ذلك االغِرتاب؛
أجل من يُبذَل الذي اإلنساني الُجهد وبني — النقود تُمثِّلها التي — الِقيمة بني االنِفصال
للِقيمة، ُمنِتٌج هو حيث من اإلنسان بني انشقاًقا أحَدث قد االقتصاد أنَّ وتعني اكِتسابها،
بامَلصدر لة الصِّ ُمنقِطع تجريديٍّا طابًعا يتَِّخذ النِّتاج هذا أصبح بحيث عمله، ِنتاج وبني
للَمرحلة امُلميِّزة الكربى املعنوية الحقيقة هو واالنِفصال االنِشقاق وهذا منه. نَبَع الذي

الرأسمالية.

اد نُقَّ إليها تَنبَّه التي الخصائص أوىل كانت اكِتمالها، أوَج املرحلة هذه بَلَغت فحني (١)
االنفصال طابع عرصالتصنيع يف اتَّخذَت التي هذه، االغِرتاب خاصيَّة هي الرأسمايل النظام
فالعامل أخرى. جهٍة من اإلنتاج هذا وحصيلة إنتاِجه وسائل وبني جهٍة من العامل بني
بأن إالَّ يوِمه ُقوت عىل يحُصل أن يستطيع ال وهو شيئًا، منه يملك ال مصنٍع يف يَشتِغل
ُمنِتًجا. يكون أن يستطيع وحَدها بها التي واألَدوات اآلالت تلك يمِلك من لدى أجريًا يشتِغل
فإن أخرى جهٍة ومن عامًال. يكون ال بُدونها التي الوسائل عن ُمغِرتب العامل أنَّ أي
تذَهب العامل يُنِتجها التي َلع فالسِّ شيئًا. عنها يعَلم ال مسالك يف تسري العامل إنتاج حصيلة
غاِمضة حقيقة ذلك مع هي التي الرأسمايل، العاَلم يف الكربى الحقيقة تلك «السوق»، إىل
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يُنِتجه ما كلِّ يف تتحكم تجريدية قوَّة فالسوق فيها. يتحكم كيف أحٌد يعِرف ال مجهولة
يُنِتجه، ا عمَّ ُمغرتبًا العامل نِجد أيًضا وهنا فيه. يُدور بما ِصلٍة أيَُّة له تكون أن ُدون العامل
ال مجهولة ُقوى َوْسط ويتبدَّد يَعِرفها، ال أيٍد بني يضيع فيه ُعمره يُفني الذي العامل ونِجد

شيئًا. عنها يدري
اقِتالع وهو الرأسمالية، امُلعامالت يف اإلنساني العنرص ُفقدان هو االغرتاب إنَّ (٢)
الربح. من امَلزيد تحصيل سوى غاية تَحكمه ال الذي املجتمع يف ُجذوره من اإلنسان
االقتصاد تَُسود التي الحامية، امُلناَفسة إنَّ بل وحَده، العامل عىل يقتِرص ال االغِرتاب وهذا
إىل ُمفتِقرًة بينهم العالقات وتجعل العداوة، بينهم وتنُرش البرش، بني ما تُباِعد الرأسمايل،
ذلك؛ يملك ال فإنه معامالته، يف إنسانًا يكون أن الرأسمايل أراد لو وحتى اإلنسانية. الرُّوح
يدفعه الذي األجر وِمقدار ال، للُعمَّ معاملته طريقة عليه تُميل التي هي امُلناَفسة قوانني ألن
الذين الرأسماليني من غريه مع عالقاته طبيعة تُحدِّد التي وهي عملهم، وساعات لهم،
الَقَدر يُشِبه ما هناك إنَّ بل معامالته، يف حرٍّا ليس فهو الخاص. إنتاجه َميدان يف يُنافسونه
ُقلنا كما املال، رأس ألن ذلك فاته؛ ترصُّ يف تتحكم التي امَلحتومة، والرضورة يرحم، ال الذي

املنافسة. قوانني حساب يقتيضعمل ع والتوسُّ ع، يتوسَّ لم إذا يَختِنق قبل، من
من ُقلنا كما عمله ألن ذلك ما؛ بمعنًى نفسه، عن يغِرتب ذاته الرأسمايل أن والواقع
أعماله تزداد أن هو الحياة يف الوحيد هدفه يُصِبح بحيث عنه، ُمستقلَّة ِصبغًة يتَِّخذ قبل
فكثريًا ملموسة، بفائدة ذاته هو عليه ع التوسُّ هذا نتيجة تعود أن دون وازِدهاًرا، ًعا توسُّ
التوتُّر طابع حياته وتتَِّخذ أعصابُه وتتحطَّم بالناس عالقاته وتسوء ته ِصحَّ تتدهَوُر ما
يكون ما أشبََه األعمال يف ع التوسُّ يُصِبح وهكذا الحد. عن الزائد لطموحه نتيجًة الدائم

الخاص. قانونها عليه وتفِرض رشوطها عليه تُميل عنه، خاِرجة بقوٍَّة
النظام ألنَّ ذلك الرأسمايل؛ املجتمع يف نفسه عن ُمغِرتب بَدوره امُلستهِلك فإن وأخريًا، (٣)
الوحيد الهَدف زائفة، حاجاٍت يخلُق وإنما الحقيقية، اإلنسان حاجات إشباع عىل يعَمل ال
الشخصية تكاُمل حساب عىل ولكن ع، والتوسُّ الربح من ملزيٍد مجاًال تكون أن هو منها
يكون أن فاملفروض املجتمع. ملوارد الرشيد االستخدام حساب وعىل وتواُزنها، اإلنسانية
يكون أن الرأسمايل املجتمع يف يحُدث ما كثريًا ولكن بالفعل، موجودة لحاجاٍت تَلِبيًة اإلنتاج
فحسب. اإلنتاج هذا لترصيف إالَّ ليشءٍ ال بعد، فيما الحاجات تظَهر وأن األصل، هو اإلنتاج
رضورات، إىل بالتدريج لديهم ل تتحوَّ تاِفهة بأموٍر الناس إقناع عىل اإلعالن يعمل وهكذا
تَُرصف الكربى الرأسمالية البالد ففي لَديهم. حقيقية حاجٍة أية تُلبِّي ال األصل يف أنها مع
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ال التي الفاِخرة السيارات عىل أو الكالب»، «أكل من ُمتناِفسة ُمتعدِّدة أنواٍع عىل املاليني
عام. بعد عاًما طراُزها يتغريَّ والتي بها، تَسري التي الطاقة ُربع إىل فعًال اإلنسان يحتاج
بأن زائًفا اقتناًعا الناس نفوس يف ليَبُثَّ النفيس البحث أساليب بأحَدث اإلعالن ويستعني
واتِّساعها السيارة ضخامة وبأن يركبونها، التي السيارة طراز يُحدِّدها املجتمع يف ِقيَمتهم
وتُخَلق الناس، طباع تَفَسد وهكذا املكانة. ُعلوِّ عالمات من عالمٌة ُمحرِّكها طاقة وزيادة
من بدًال طحيِّ السَّ باملظهر التعلَُّق بالتدريج ويعتادون تاِفهة، سطحية سلوكية عادات فيهم
فضًال املادية، للموارد تبديٍد عىل تنطوي ُمزيَّفة حاجات عليهم وتُفَرض الحقيقي، الَجوهر
عقلية النحو هذا عىل تَُسود وحني الربح. لَغَرض إال ليشءٍ ال املعنوية، املبادئ تحطيم عن
اإلنسان، ماهيَّة تحقيق أو حقيقية، حاجاٍت تَلبية أجل من ال االسِتهالك، ألجل االسِتهالك
إليه حاجٍة يف هو ما يعِرف يُعد لم ألنه ذاته؛ عن اغرتَب قد بَدوره امُلستهِلك يكون فعندئٍذ
َمطالبه عىل الَغَلبة لها أصبحت الزائفة الَعَرضية املطاِلب وألن إنسانيته؛ استكمال أجل من
يف أرباحه تستمرَّ ولكي عه، تَوسُّ يُواِصل أن املال رأس يستطيع لكي ذلك كل الجوهرية.

ق. التدفُّ
الوضع هو ويُصِبح ذاته، الرأسمايل الِكيان صميم إىل ُمنتِميًا االغِرتاب يبدو وهكذا
بل وُمنافسيه، اله ُعمَّ إزاء وللرأسمايل عمله، وحصيلة إنتاجه وسائل إزاء للعامل امُلميِّز
الَوضع عن الصاِدق التعبري هو إنه اإلنسانية. وَمطاِلبه حاجاته إزاء وللُمستهِلك ذاته، وإزاء
بالخروج إالَّ حاِسمة ُمواجهًة الوضع هذا ُمواَجهة امُلستحيل ومن املجتمع، ذلك يف اإلنساني

نفسه. الرأسمايل النظام عىل

إنسانية نَزعة االشرتاكية (2)

عىل القضاء رضورة إىل َدعوتِها يف االشرتاكية املذاهب من كثرٍي بداية نُقطة تلك كانت
فاالشرتاكية بيديه. خَلَقها التي القوى لنفس عبًدا اإلنسان يجعل الذي الرأسمايل، النظام
خاِرجة عليه، ُمسيطرًة أصبَحت التي القوى عىل أخرى مرًة السيطرة إىل اإلنسان تدعو
تبديدها من بدًال اإلنسان، إىل أخرى مرًة القوى هذه بإعادة تُطاِلب وهي إرادته. عىل
هدُفها إنسانية، نزعًة صميمها يف االشرتاكية تكون األساس هذا وعىل عنه. خارًجا وتَشتيتِها
إىل ها َضمَّ ويُعيد َشتات، من الرأسمالية فرَّقته ما يَجَمع الذي امُلتكامل، اإلنسان تَستعيد أن

ذاته.
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املادية اإلمكانات جميع تحقيق إىل سعيًا االشرتاكية املرحلة تبدو الزاوية هذه ومن
حساب عىل وحَده املاديَّ التقدُّم تَستهِدف ال ذلك تفعل حني وهي لإلنسان. واملعنوية
مادي، تقدُّم من أحرَزتْه ما بِمقياس امُلختلفة املراحل ِقْسنا لو ألننا ذلك املعنوي؛ التقدُّم
البرشية ألن اإلنسانية؛ تاريخ يف ة هامَّ مكانًة شكٍّ دون ستحتلُّ الرأسمالية املرحلة فإن
كثرٍي يف تتمُّ كانت املكاسب هذه فإن ذلك ومع إنكاُرها، يُمكن ال مادية مكاِسَب فيها َقت حقَّ

وأخالقياته. اإلنسان معنويات ِحساب عىل األحيان من
أنها أذهاِننا عن يَغيب أالَّ يِجب للرأسمالية، االقتصادي النجاح نَستعِرضأسباب فِحني
مناطق وهي أمريكا، وقارَّتي الغربية ألوروبا االقتصادية املوارد اسِتغالل عىل تقتِرص لم
بل بالذات، أمريكا حالة يف بعُد استُِغلَّت قد تكن لم التي الغنية، الطبيعية باملوارد حاِفلة
العالم موارد من االقتصادي واالستغالل امُلبارش االستعمار بفضل أيًضا استفادت قد إنها
يكن لم التي الحاالت ففي النَِّزيه. التباُدل عن تكون ما أبَعُد هي بوسائل وذلك بأكمله،
كان االستعمار، قبضة تحت واقع شعب موارد يَستنِزف ُمباًرشا استعماريٍّا االستغالل فيها
الدولة بني امُلعاَمالت وكانت التباُدل، أساسها عىل يتم التي القاعدة هو واالغِتصاب الغش
من يكون ال الحاالت هذه مثل يف التكافؤ. عن البُعد كلَّ بعيدًة األضعف والدولة الرأسمالية
ينبغي وال رسيًعا، اقتصاديٍّا ًما تقدُّ االستغاللية أو االستعمارية َول الدُّ تُحرز أن امُلستغَرب
ال أنها هو األهمَّ َسببه إنَّ بل الرأسمايل، ِنظامها يف كامنة فضيلٍة إىل التقدُّم هذا يُعزى أن
أحُد أشار ولقد الَغري. عىل ق التفوُّ سبيل يف ف الرشَّ عن الطُّرق أبَعِد إىل االلِتجاء عن تتورَّع
عواِمل إىل فأرَجَعه لبالده، الهائل االقتصادي التقدُّم إىل مرٍَّة ذات أمريكا يف الزنوج ُزعماء
أجر، بال السنني من مئاٍت بل عرشاٍت ملدَّة الزُّنوج من املاليني عمل استغالل ها أهمِّ من
العبودية. حالة من شكليٍّا تحرَّروا أن بعد َزهيد، اسميٍّ بأجٍر أو عبيًدا، الزُّنوج كان حني
أجوًرا اله لُعمَّ يدَفع ال أحدهما تاِجران ُوِجد إذا امُلستغَرب من هل َدد: الصَّ هذا يف وتساءل

الثاني؟ حساب عىل األوَّل ق يتفوَّ أن بانِتظام أجَرهم لهم يدَفع واآلخر
يف ولكنَّه الرأسمالية، املرحلة يف التقدُّم أسباب من سببًا ح يُوضِّ بسيط مثٍل ُمجرَّد هذا
عىل ألنَّ ذلك االشرتاكي؛ النظام عاتق عىل امُللقاة املسئولية ضخامة عن يكِشف ذاته الوقت
ًما تقدُّ لإلنسان، اإلنسان استغالل عىل فيها يقيض نزيهٍة بوسائَل ق، يُحقِّ أن النظام هذا
يواِجُه الذي األكرب فالتَّحدِّي النزاهة. إىل تفتِقر َسهلٍة بوسائل الرأسمالية أحَرَزتْه ما يَفوق
سليمة. إنسانية عالقات ظلِّ يف التقدُّم بلوغ هو وإنما التقدُّم، ُمجرَّد ليس االشرتاكي النظام
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االشرتاكي النظام يف اإليجابية الِقيَم (3)

تنتِرش حيث الرأسمايل، النظام تَُسود التي امُلقاَمرة ُروح من تتخلَّص االشرتاكية إنَّ (١)
يُمِكن ما أقىص إن بل مجهود، أو عمٍل أيُّ يُقاِبله ال ِربٍح وراء سعيًا األسُهم يف امُلضاَربة
عىل القضاء إىل تسعى وهي امُلقاِمر. ذكاء اسِتخدام هو ُجهٍد من فيه بُِذل قد يكون أن
اجتماعية وظيفًة امِللكية تجَعل حني وذلك امُلنِتج، العاِمل وبني املال رأس بني االنِفصال
صحيٍح إدراٍك عىل االشرتاكية «وتقوم نصيبًا. فيها له بأن يعمل من كلُّ يَشُعر بحيث
مستوى املجتمع يف فرٍد لكلِّ تجعَل أن طاقِتها بقدِر تُحاِول فإنها هنا ومن العمل» لقيمة
تَستغني أن ذلك عىل ويرتتَّب املجتمع. ِخدمة يف الفرد ذلك يبذُله الذي الُجهد ِمقدار يُعادل
«العاِطلني أولئك وعن اآلخرين، عمل عىل تعيش التي االجتماعية الطُّفيليَّات عن االشرتاكية

. ُمعنيَّ اجتماعي مستًوى من أَُرسٍ إىل انتمائهم سوى لهم فضَل ال الذين بالِوراثة»
زائفٍة حاجات خلق عىل تعَمل ال التقدُّم، إىل َسْعيها يف االشرتاكية، فإن وبامِلثل (٢)
ألنَّ ذلك ما؛ مجاٍل يف االقتصادي النشاط دائرة توسيع أجل من امُلستهِلكني ُجمهور لدى
يؤدِّي أن يُمكن ع، التوسُّ ألجل ع التوسُّ عىل إرصاٍر من الرأسمايل املجتمع يف يحُدث ما
مرفٍق أي نجاح ِمقدار ف يتوقَّ بحيث االجتماعية، الحاجات تواُزن يف هائل اختالٍف إىل
حقيقية لحاجاٍت تلبيَتِه عىل ال الُعمالء، واجِتذاب لنفسه الدِّعاية عىل ُقدرته عىل اقتصادي
هذه أنواع د وتتعدَّ هائًال، ازِدهاًرا مثًال الزينة أدوات صناعة تزدِهر وهكذا املجتمع. يف
تبتِدُعه جديد نَوٍع كلِّ عىل زائٍف طَلٍب خْلِق يف تنَجح الدِّعاية أجهزة ألن ُمربِّر؛ بال األدوات
بالحاجة تُقاس كهذه ِسلعٍة إىل الحاجة فإن االشرتاكي النظام يف ا أمَّ منها. الصناعة هذه
ُجهٍد من ه تستحقُّ ما سلعٍة كلَّ وتُعطي — مثًال كالِكتاب — حيوية أكثر أخرى ِسَلٍع إىل

إليها. الحقيقية املجتمع لحاجة تَبًَعا واهتمام
بني التواُزن لتحقيق َوسيلًة بَوصِفه االشرتاكي امُلجتمع يف التخطيط مبدأ يظهر وهكذا
يف فالتخطيط موارد. من الحاجات هذه عىل يُنِفقه أن يستطيع ما وبني املجتمع حاجات
الشاملة النظرة تحقيق أجل ومن اإلنتاج، فوىض من التخلُّص أجل من يُبذَل ُجهد أساسه
النظرة هذه ومثل وحاجاته. َمطالبه عىل األولويَّات حْسب وتوزيعها املجتمع، موارد إىل
رشكة، وكل صناعة، كل فيه تسعى الذي الرأسمايل، املجتمع يف ق تتحقَّ أن يَستحيل الشاملة
التخطيط ملبدأ أن الواِضح ومن اآلخرين. ِحساب عىل ذلك كان ولو حتى الخاص، نفِعها إىل

54



االشرتاكية املرحلة

يُساِعد جهٍة من فهو املادية. ِقيمته جانب إىل كربى، معنوية ِقيمًة االشرتاكي املجتمع يف
جانٌب فيه يَطغى ال ُمتواِزنًا نُموٍّا له يَضمن الذي النَّحِو عىل املجتمع يف اإلنتاج ترشيد عىل
يُساِعد أخرى جهٍة من وهو للمجتمع. حقيقية حاجاٍت من يُلبِّي ما بمقدار إالَّ جانٍب عىل
النظرة كمبدأ حقيقي، تقدٍُّم إىل يسعى مجتمع لكلِّ عنها غناء ال معنوية مبادئ انتشار عىل
نْفع من بدًال ككلٍّ املجتمع نْفع عن والبحث الجزئية، النظرة من بدًال األمور، إىل الكلية
القريب للُمستقبَل التخطيط طريق عن األجيال أنانية من والتخلُّص منه، ُمعيَّنة قطاعات

والبعيد.
«ُحرَّيته لإلنسان فيها ق تتحقَّ التي املرحلة وحَدها هي االشرتاكية كانت هنا ومن (٣)
الحرية وبني الحقيقية الحريَّة بني َدد الصَّ هذا يف نُفرِّق أن الرضوري ومن الحقيقية».
حتى بها، ًقا وتشدُّ الحرية عن َحديثًا الناس أكثر هم الرأسمالية أنصار ألن ذلك الَوهمية؛
الُحر». «العاَلم باسم ِنظاُمهم فيه يُطبَّق الذي العاَلم تَسميِة حدِّ إىل األمر بهم َوَصل لقد
باسم نفسه ي يَُسمِّ اآلن، حتى يزال وال عهده، بداية منذ الرأسمايل االقتصاد كان وبالفعل
األعمال يَّة ُحرِّ هو للحرية، ٍ ُمعنيَّ بَفْهٍم ُمرتبًطا الرأسمالية ازِدهار وكان الُحر، االقتصاد
وفًقا نفسها تُنظم — يُعتَقد كما — ألنها مسارها يف ل التدخُّ املرشوع من يكن لم التي

األمر. نهاية يف وامُلستهِلك امُلنِتج مَلصالح ووفًقا السوق، مُلقتَضيات
عهدها، بداية يف مركزها تَوطيد عىل الرأسمالية ساَعَدت التي الُحريَّة هذه أن عىل
ألنك ذلك املجتمع؛ طبَقات مُلعظم ُعبوِديَّة بها فإذا الحقيقي، َوجُهها ف تكشَّ ما ُرسعان
من أساٍس عىل عيف الضَّ والعامل القوي العمل صاِحب بني عالقًة تُِقيم أن تستطيع
القوَّة يف التناُسب عَدم أنَّ يف ِجدال ال الحالة؟ هذه يف الحريَّة ستكون ِلَمن ولكن «الُحريَّة»،
الُحريَّة هذه مثل سيجعل َعيَشه، يضَمن لكي العمل صاحب إىل العامل واحتياج االثنني، بني
الدَّولة ل تدخُّ يُعدُّ ال الحالة هذه مثل ويف للثاني. ل األوَّ الضِطهاد وسيلًة بينهما التعاُمل يف

لها. وتأكيٌد إقرار إنه بل الُحريَّة، من ا حدٍّ العامل لحماية
الصحافة يَّة فُحرِّ الرأسمايل. العاَلم يف املشهورة «الحريَّات» سائر عن يُقال هذا مثل
عىل اعِتمادها إن الحرية؟ من الرأسمالية البالد صحافة أين ولكن شك، ُدون رائع يشءٌ
القوى نفس يِد يف أُلعوبًة يجعلُها الكربى، الرأسمالية سات املؤسَّ فيه تتحكم الذي اإلعالن،
ه تُوجِّ أن لها يُتيح الحريَّة من بقدٍر تتَِّسم التي الصحاَفة ا أمَّ إزائها. ُحرَّة أنها تدَّعي التي
تُفِلس، أن إىل عنها تُقبَض األموال فإن القائم، النظام عليها يقوم التي األُسس إىل النقد

55



االجتماعية النُُّظم مختلف يف الفكرية الجوانب

يُقال هذا ومثل الُقرَّاء. من ا ِجدٍّ محدود لعَدٍد إالَّ بقراءتها تَسَمح ال بصورٍة تَصُدر أو
لها أساس ال شكليَّة ُحرية هذه إنَّ إذ العمل، وصاِحب العامل بني التعاُقد ُحرية عن
أن اإلطالق عىل يَستطيع ال بحيث عف الضَّ من العامل مركز فيه يكون الذي الواِقع، يف
اتحاداٍت يف ع التجمُّ إىل العمال يَضطرُّ مما التَّعاُقد، عملية يف العمل لصاِحب ا ندٍّ يِقف
إىل — الِحيَل أعيَتْهم إذا — يلجئون وقد امُلساومة، عىل ُقدرتهم من وتزيد مركَزهم تُقوِّي
حرية ا أمَّ بها. يُستهان ال بأرضاٍر اليومية معيشِتهم عىل تعود األَمد، طويلة اضطراباٍت
فيها تتغريَّ ُمسلِّية بلُعبٍة تكون ما أشبَُه الكربى الرأسمالية الدُّول يف فإنها األحزاب، تكوين
الِحزبان هو لذلك الواِضح وامَلثل حقيقي. تغيري أيُّ ذاِتها السياسة عىل يطرأ أن ُدون الوجوه
أقطابُهما يَستطيع ال اللذان الِحزبان وهما املتحدة، الواليات يف والجمهوري الدِّيمقراطي
ِحزبَي عن يُقال هذا ومثل السياسية. اتجاهاتهما بني واِضًحا فاصًال ا حدٍّ يَضعوا أن ذاتهم
امُلناَفسة، حرية عن الرأسمايل العاَلم يف نَسَمع فإنَّا وأخريًا، بريطانيا. يف وامُلحافظني العمال
ل تتحوَّ امُلناَفسة أن أثبَتَت التاريخ تجربة ولكن النظام، ذلك فضائل من فضيلًة بوصفها
ِحساب عىل امُلنِتجني بني العالقات تنظيم إىل يؤدِّي احِتكاٍر إىل الكربى الرأسمالية الدُّول يف

امُلستهِلكني. جمهور
االشرتاكي. النظام إليه يَسعى الذي الهَدف هي ليست الشكلية الحريَّة هذه ِمثل
تَطُفو حريًَّة ال الُجذور، من تنبُع حقيقية، حريًَّة لإلنسان يكُفل أن يُحاِول النظام فهذا
التََّحكم ُحريَّة األشخاص، من مجموعٍة أو واحد، لشخٍص يَرتُك ال ِحني وهو السطح. عىل
رأس ُطغيان من العريضة الجماهري تَحرَُّر بذلك يَضَمن االقتصادي، اإلنتاج وسائل يف
ال قد الحريات هذه أن صحيح الُحرِّيات. أنواع لسائر الحقيقي األساس ويُريس املال،
ُحرِّيات ذلك مع ولكنها الليربالية؛ الُحريَّة ُدعاة بها يتشدَّق التي كِتلك صاِرخًة تكون
بحثًا عندئٍذ تُصِبح الكِلمة فُحريَّة املواطنني. من الُعظمى الغاِلبيَّة بها تَستمِتع حقيقية
األوهام من تُحرُِّرهم فإنها الجميع، أيدي ُمتناَول يف الحقائق تُصِبح وحني الحقيقة، وراء
اجتماعي نقٌد أنه عىل الناس إىل يُقدَّم الذي طحي السَّ التَّشنيع ومن والتضليل، واألكاذيب
وال املجتمع، طبَقات بني الحقيقية القوى َموازين تعِكس عندما فإنها األحزاب ا أمَّ عميق.
عامًال تُصِبح فإنها أنفسهم، إالَّ يُمثِّلون ال الذين األفراد من فئاٍت يِد يف أداٍة ُمجرَّد تعود
امُلنافسة ُحريَّة فإنَّ وأخريًا، االشرتاكي. امُلجتَمع يف الرأي عن التعبري عواِمل من أساسيٍّا
يف ُمناَفسة وليست املجتمع، ِخدمة يف ُمناَفسة ولكنها بَدوره، االشرتاكي النظام يف مكفولة
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ُحريًَّة للمجتمع االشرتاكية ر تُوفِّ إذن الحاالت هذه كلِّ ففي أفراده. من األرباح اسِتنزاف
االجتماعي. والظلم االقتصادي االستغالل من التخلُّص عىل َمبنيًَّة حقيقية،

للِقيَِم يُردَّ أن إىل يَسعى إنساني َمذهٌب صميمها يف االشرتاكية أنَّ لنا يَتبنيَّ وهكذا
أن إىل األمر نهاية يف ويَهدف وابتذََلتْه، الرأسمالية َشوََّهتْه الذي الحقيقي معناها اإلنسانية
يَشيع كان التي الساِبقة عهوِدها يف البرشية تعِرفها لم َمعنويًة اتِّجاهاٍت الناس بني ينُرش

ِقيَم. من به يَعتزُّ ما لكلِّ وامِتهانُه لإلنسان اإلنسان استغالُل كلها فيها
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