
الجائحة في أخالقيات االقتصاد الغربي 
حفريات أنرثوبوجلية

[[[
جعفر جنم نصر]*[

مل ينُج االقتصاد الغرب من التداعيات الكربى لجائحة كورونا، وبحسب العلامء إّن ما 

يحدث من انهيارات هو أشبه بحادث جلل غري مسبوق يف تاريخ اقتصاديات الحضارة الغربية 

الحديثة. لكن هذه الدراسة ال تتوّقف عند هذه الظاهرة وحسب، بل تربطها بالتهافت املزمن 

يف املنظومة األخالقّية والقيم التي انبنت عليها الحداثة االنتفاعّية منذ والدة الرأساملّية إىل 

يومنا هذا. الربوفسور د. جعفر نجم نرص الباحث يف جامعة املستنرصيّة يف العراق يُقارب 

القضّية بالّنقد والتحليل انطالًقا من الّتالزم الوطيد بني انهيار االقتصاد وتهافت البنية األخالقّية 

الغربّية، حيث أسهمت جائحة كورونا يف إيصالها إىل حدود الذروة.

املحّرر

الخصوص،  وجه  عىل  وبالغرب  أجمع،  بالعامل  عصفت  التي  كورونا  جائحة  وطأة  تحت 

حدثت تحّوالت كربى، كان أخطرها عىل االقتصاد العاملي واألخالقيات التي تحكم املامرسات 

االقتصاديّة والسلوك االجتامعي التعاوين وتضبطهام يف املجتمعات الغربيّة.

برز الحديث عن حضور القيم االقتصاديّة األخالقية ودورها يف مساعدة املعوزين واملرشّدين 

وفاقدي األعامل من العاطلي واملفصولي أو املرسّحي، ولكن حي التمّعن جيًّدا يف األخالقيات 

الغربية عرب الحفريات األنثويولوجية التي عملناها، تبّي أّن اقتصاديات الغرب )اقتصاد الّسوق( 

منظومتها  انحلّت عن  لكونها  والدعم،  الهبة  أخالقيات  املمكن من  بالحّد  تقوم  أن  لها  ال ميكن 

القيميّة بفعل تحّوالتها االقتصاديّة، وجعلها بعيدة عن تلك األخالقيات التي ما زالت موجودة يف 

*ـ أستاذ أنرثوبولوجيا الدين ـ الجامعة املستنرصية ـ العراق.
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فقدت  التي  الغربية(  )املركزيّة  من  باستعالء  قيمها  وإل  إليها  يُنظر  التي  التقليديّة،  املجتمعات 

بوصلتها األخالقيّة واستبدلتها بنسق استهاليك ال يبقي وال يذر. 

نقد الحفريات األنثوبولوجيّة للثوة والتبادل:

شغل موضوع التبادل جزًءا كبريًا من اهتامم علامء األنثوبولوجيا االقتصاديّة، واعتربه البعض 

ا للنشاط االقتصادي ال اإلنتاج. ومن ثم فقد ظهرت أهّميته يف تحليل الّنظم االقتصاديّة  محوًرا هامًّ

األنثوبولوجيا  الرأي بي علامء  يشّكل خالفًا يف  بينام ظّل هذا املدخل  التقليديّة،  للمجتمعات 

واالقتصاد، فعلامء االقتصاد يعتربون أّن التّبادل ال يُشّكل إاّل أحد العمليّات االقتصاديّة أو حلقة من 

حلقات الّنشاط االقتصادي، بينام نجد أّن بعض علامء األنثوبولوجيا -وبشكل خاص رّواد االتّجاه 

الشكيل- يعتربون أّن التّبادل والعمليّات املرتبطة بِه هي محور الّنشاط االقتصادي، ومن ثّم يجب 

أن يكون الرتكيز عليه لفهم االقتصاد باملجتمعات التقليدية. والتبادل يشري إل العمليات املختلفة 

التي تتحرّك يف غضونها الّسلع والخدمات بي األفراد والجامعات]]].

إّن  التّبادل يأيت ال من جهة االهتامم االقتصادي فحسب، بل  أّن االهتامم بعمليّة  ومن الجيل 

لألمر مغزًى جوهريًّا بالنسبة لألنثويولوجيي؛ ألنّه يرتبط بالّنسبة لهم بالبُعد الثّقايف واالجتامعي، 

والذي ميارس حضوًرا وتأثريًا واضًحا عىل سائر العمليات االقتصاديّة وال سيّام )التبادليّة( منها عىل 

وجه الخصوص. 

إّن املنظور الثّقايف )Cultural Perspective( الذي يعتمدُه األنثوبولوجيون يف رؤيتهم للسلوك 

االقتصاد.  علامء  يهملها  أبعاد  وهي  االقتصادي،  للواقع  اقتصاديّة  غري  أبعاًدا  يضيف  االقتصادي 

فاالقتصاديون مثالً يقيسون قيمة األشياء مبا تحّققُه من نقود باعتبار النقود هي الوحدة التي يحّدد بها 

أسعار األشياء. أّما االنثويولوجيون فيّعدون الّنقود وسيلًة من بي الوسائل املتعّددة التي تنظّم حياة 

اإلنسان وتعينه عىل بلوغ أهدافه املتعّددة التي يتصّدرها هدفه املرتبط بتحقيق املكانة االجتامعيّة 

املحرتمة واملرموقة]2].

ضمنها  ومن  كافّة،  الحياتيّة  الشؤون  أو  املجاالت  يف  وطغيانه  الثّقايف  البُعد  حضور  ولعّل 

يف  عّدة  وأشكااًل  صيًغا  تأخذ  املثال  سبيل  عىل  التّبادل  عمليّة  جعل  االقتصاديّة،  العمليات 

أو  نوازعها  عىل  سيطرت  التي  املجتمعات  تلك  االنثوبولوجيون،  درسها  التي  املجتمعات 

]1]- عبد الرحمن، فوزي: األنرثوبولوجيا االقتصادية: النظرية، املنهج، التطبيق، ط1، اإلسكندرية، مطبعة الفجر الجديد، 1992، ص64 – 65. 

]2]- النوري، قيس: االنرثوبولوجيا االقتصادية، ال ط، املوصل، مطبعة التعليم العايل، 1989، ص12. 
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تنظيامتها االقتصادية مبا يعرف بـ) اقتصاديات الهبة( ذات املنحى األخالقي والوجداين املُهيمن. 

قال:  إذ  )Karl Polanyi(؛  بواليني  كارل  االنثوبولوجست  عنه  تحّدث  ما  هو  املنحى  وهذا 

عام،  بشكل  اإلنسان،  اقتصاد  أّن  واالنثوبولوجيّة هي  التاريخيّة  البحوث  من  البارز  »واالكتشاف 

الّسلع  حيازة  يف  الفرديّة  مصالحه  عىل  يحافظ  يك  يعمل  ال  فهو  االجتامعيّة،  عالقاته  يف  كامن 

املاديّة، إمّنا يعمل ليك يحافظ عىل مكانته االجتامعيّة وتطلّعاته ومقتنياته االجتامعية«]]].

ولقد نسج عىل املنوال ذاته أحد أعمدة التطّوريّة – املحدثة يف االنثوبولوجيا األمريكية مارشال 

سالينز )Marshall Sahlins( إاّل أنّه تفرّد يف معالجة مهّمة بّي فيها الفوارق الرمزيّة املتضّمنة يف 

االقتصادين )البدايئ والحديث(. فالبدائيون بالنسبة له يعرفون أنفسهم وينتجون نظامهم االقتصادي 

الرمزي عىل الديانات الرسميّة وصالت القرابة، بخالف أهل االقتصاد والحديث ويقصد به )الثقافة 

الغربية( التي تنتج رموزها من روح االقتصاد ذاته]2]. وبإيجاز يسود االستهالك الواضح – التبّضع 

يف األسواق التجاريّة عىل املجتمع الربجوازي، أّما املجتمع القبيل فيعيش يف موطنه متّبًعا القيم 

لدى  املال  »إّن  تقول:  التي  املميزة  املوجزة  سالينز  بحكمة  الصدد  هذا  يف  ونستشهد  األرسيّة. 

الغرب مياثل صالت القرابة لدى سائر من عداه. إاّل أّن املال وصالت القرابة يكرّسان سحرهام 

كخطابات رمزيّة«]3].

االقتصاديّة  العمليات  الذي يحكم سائر  الهبة، هو  اقتصاديات  القيمي/األخالقي يف  البُعد  إّن 

بالنسبة للمجتمعات البدائيّة وحتى بالنسبة لكثري من املجتمعات التقليديّة الراهنة، بخالف الرموز 

املاديّة املنبجسة عن االقتصاد الرأساميل التي تعّد هي املحرّك الباعث، بل وهي املهيمنة عىل 

االقتصادي  فيها  يتداخل  التي  التّبادل(  )عملية  سيّام  ال  واالجتامعيّة،  االقتصاديّة  العمليات  سائر 

بالثّقايف بنحو كبري. 

ولكن األمر املهّم الذي ينبغي اإلشارة إليه هنا، هو تلك القدرة التكيفيّة للثقافة لهؤالء البدائيون، 

والتي أشار إليها “Robert. B. Edgerton”: »الوظائف االجتامعيّة والنفسيّة ملعتقد ما أو مامرسة 

ا معها، وهذا األمر يكون  ما تظّل راسخة زمًنا طوياًل، ما يجعلها عىل طول الزّمن تحدث تكيًّفا تامًّ

]1]-  بواليني، كارل: التحّول الكبري: األصول السياسية واالقتصادية لزمننا املعارص، ت: محمد فاضل طباخ، ط1، بريوت، املنظمة العربية 

للرتجمة، 2009، ص127. 

]2]-  انظر: كوبر، آدم: الثقافة: التفسري االنرثوبولوجي، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، ع )349(، مارس، 2008، ص186 – 187. 

]3]-  م.ن، ص187. 
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واضًحا كذلك يف الكثري من املامرسات االقتصاديّة، حتى وإن بدت غري عقالنيّة«]]].

املتخّصصي يف  أعامل  من  الكثري  األثرية واملحوريّة يف  املوضوعة  األخري  األمر  كان  ولقد 

لديهم،  للتبادل  املادي/الّنقدي  الوسيط  بتطّور  كذلك  اهتّموا  ولكّنهم  االقتصاديّة،  االنثوبولوجيا 

من  غريها  إل  )الصوف(،  أو  )امللح(  )كالحيوانات(،  العينيّة   / املاديّة  األشياء  من  انتقل  والّذي 

الوسائط حتى وصل إل الّنقود. 

فلقد تراوحت اهتاممات األنثوبولوجيي بي املغزى الثقايف/االقتصادي املرتتّب عىل بروز 

املال وتداوله عند البدائيي من جهة، وكيف أنّه ظّل خاضًعا لـ )اقتصاديات الهبة( ذات املنحى 

االجتامعي/األخالقي من جهة أخرى، ولهذا سنجد أّن تراكميّة الّدراسات يف هذا الحقل االقتصادي 

ا به أطلقوا عليه بعدئذ بـ )أنثويولوجيا النقود(.  قد استقرّت لديهم إل أن أوجدوا فضاء معرفيًّا خاصًّ

 :)Mathew Engelke( أنجيلكه  ماثيو  املعارص  األنثوبولوجست  يقول  السياق،  هذا  ويف 

لألنثوبولوجيا اهتامم قديم ومستمّر مبوضوع املال. إّن دراسة )كايتلي زالوم( ملتداويل العقود 

اآلجلة ليست سوى قّمة جبل الجليد. ولو ألقينا نظرًة عىل تاريخ التخّصص، وعىل مسار الشؤون 

جًدا؛  منطقيًّا  باملال  االنشغال  هذا  لصار  عرش،  التاسع  القرن  منتصف  يف  باكورتها  منذ  العامليّة 

ألنّه العرص الذي انترشت فيه التّجارة مبعّدالت غري مسبوقة، بعد أن تبعت يف غالب األحيان خّط 

األماكن،  من  العديد  يف  ذلك  عنى  وقد  األّول.  املقام  يف  العاّمة  ومالمحه  االستعامري  التّوّسع 

التّجارة  أنظمة  يف  تغيريات  إحداث  أخرى،  حاالت  ويف  قبل،  من  توجد  مل  نقديّة  أنظمة  إدخال 

القامئة عىل األصداف أو الخرز، أو العمالت األخرى]2].

معضلة الهبة والتب�ادل 
ينظر الكثري من األنثبولوجيي إل أعامل مارسيل موس وكارل بوالنيي، عىل أنّهام أسهام إسهاًما 

كبريًا يف بناء رصح األنثوبولوجيا االقتصاديّة النقديّة النظريّة؛ وذلك ألنّهام استمّدا معلوماتهام من 

االقتصاديي يف الرتكيز عىل آليات التداول )Circulation( )ال التبادل فحسب(، فيام عارضا بقّوة 

أنّها  الهبة تفسريًا ضيًّقا جًدا، عىل  ت مقالة موس الشهرية عن  الرئيسة. وفرُسِّ فرضيّاتهم ونتائجهم 

مساهمة يف نظريّة التبادل، حيث أعتربت الهبة، تحت ستار تلك النظريّة، جانبًا من جوانب التباين 

بي )الهبات والسلع( وهو تباين يُعترب غالبًا حالة مثاليّة من االنقسام بي الغرب وبقية العامل. ويف 

[1]-  Robert B. Edgerton, Sick Societies : challenging the Myth of primitive Harmony, New York : Free Press, 1992, P.23.

]2]-  أنجيلكه، ماثيو: كيف تفكر كأنرثوبولوجي، ت: عومرية سلطاين، ط1، بريوت، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2020، ص131. 
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الحقيقة كان هدف موس هو: حّل املعارضة بي الهبات املحض والنقود األنانيّة من أجل كشف 

املبادئ الكونيّة لاللتزام املتبادل والتكامل االجتامعي]]].

إنّنا نريد الوقوف مليًّا عىل أطروحات موس، والتي تعّد املرتكز الرئيس لهذا البحث برّمته، لكونها 

)اقتصاديات  منطق  ضمن  والتبادل(،  )الثوة  مجايل  يف  األبرز  األنثوبولوجي  العمل  مبثابة  تعّد 

التباديل  املشهد  قراءة  يف  التطبيق  عىل  والقابليّة  الراهنيّة  من  متتلك  أطروحات  ولكونها  الهبة(، 

أو  البُعد  الوقوف عىل  نتوّخى  ال  أنّنا  هو  هنا،  إليه  اإلشارة  ينبغي  ماّم  ولعلُّه  وأخالقيّاته،  العاملي 

املغزى االقتصادي الخاص بالهبات بالدرجة األول، وإمّنا يهّمنا املغزى الّديني الذي أواله موس 

مساحًة ال بأس بها يف أطروحاته، والذي يعّد تأطريًا نظريًّا لفهم املشهديّة التبادليّة للثوة ومغزاها 

األخالقي املوّجه أو الباعث لها. 

الهبة(،  )مقالة يف  الصيت  ذائع  كتابه  تقّدم ذكره نجدها يف  ما  أطروحات موس حول  إّن جّل 

الذي عّدُه )أنجيلكه( مبثابة: نقد علني ملا اعتربه موس الطريقة )القاسية( و)الوحشية( التي يشتغل 

بها الّنظام الرأساميل الحديث، واألنظمة القانونيّة التي يقوم عليها، والتي يحّدد من خاللها معامل 

الفصل الحاصل لألشخاص عن األشياء. وموس ليس خجالً من تقديم استنتاجات أخالقيّة وملّا 

يفقد األمل بُعد؛ إذ يقول: »لحسن الحظ، مل يصّنف كّل يشء بالكامل مبفردات البيع والرشاء وال 

الّنوع موجودة  هذا  قياًم من  أّن  افرتضنا  إذا  هنا،  ُمفسدة  قيمة  لها  مثلام  قيمة عاطفيّة  لألمور  تزال 

أنّها  إاّل  بالفساد األخالقي،  فوًرا  ربطها  الرغم من  إذ عىل  هنا،  ُمفسدة  كلمة  وقويّة هي  ببساطة«. 

النقدي( )Buyable(، وها هنا يكمن  قد تتّصل )القابلية للرشاء( )Purchas(، أو )القابلية للتثمي 

املوضع الذي يتدّخل فيه املال يف نقاشات القيمة]2].

مسألة  كانت  عّدة،  وأنساق  ملجاالت  وتغطيتها  دراستها  يف  الشموليّة  منهجيّته  عىل  وتأسيًسا 

اهتاممه مبا أُصطلح عليه بـ )الواقعة االجتامعية الكلية(، احدى أولوياته يف مجمل أعامله، وبعبارة 

أخرى: ارتبط موس بشكل وثيق بفكرة الكلية )holism( أكث من أميل دوركهايم. 

إّن تجلّيات هذه املقاربات املنهجيّة للواقعة االجتامعيّة الكلّيّة تتّضح أكث يف كتاب )الهبة(؛ 

وهي ارتبطت باشتغاٍل تأسييسٍّ محوريٍّ حول ما اصطلح عليه بـ)اإلنسان الكيل(، الذي هو التجسيد 

الفعيل لتلك الواقعة االجتامعية الكلية. واإلنسان الكيل يقصد به موس: هو كائن مجتمعي تختلط 

]1]-  كريس هان وكيث هارت: االنرثوبولوجيا االقتصادية: التاريخ واالثنوغرافيا والنقد، ت: عبد الله فاضل، ط1، الدوحة، املركز العرب 

لألبحاث ودراسة السياسات، 2014، ص31 – 32. 

]2]-  أنجيلكه، ماثيو، كيف تفكر كأنرثوبولوجي، م.س، ص130. 
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واملامرسات  النفسيّة  واألحوال  الجامعيّة  املعتقدات  من  كل  واحد،  نصاب  يف  لديه،  وتتفاعل 

الجسديّة]]].

فاإلنسان الكيل بنظر موس ومن خالل صلته مبوضوعة الهبة وآليات التبادل املعنويّة/األخالقيّة، 

إمّنا يعرّب من خالل هباته تلك عن صالته مع الطبيعة والجامعة واملقّدس واملجال األسطوري/

البدايئ يف الوقت عينه، أي يعيش حياته وميارسها ضمن دوره يف حياة متّصلة بكّل األشياء، تفعل 

وتنفعل بالوجود االجتامعي والروحي والطبيعي يف آن واحد؛ وهذا بطبيعة الحال كام سرنى الحًقا 

خالف اإلنسان الغريب )صاحب الفردانيّة املُهيمنة(. 

إّن موس للوهلة األول يبدو أنّه يتحّدث عن عمليّة اقتصاديّة، ولكن املسائل املعنويّة واألخالقيّة 

التي تهيمن عىل املشهد التباديل برّمته أخذت مساحة بيِّنة من الّنقد. يقول يف هذا الصدد: ال يتبادل 

هؤالء أمالكًا وثروات فقط، كاألثاث والعقارات واألشياء النافعة اقتصاديًّا، فام يتبادلونه هو قبل كّل 

يشء مجامالت ومآدب وطقوس وخدمات عسكريّة ونساء وأطفال ورقصات وحفالت ومعارض، 

حيث ال يحتّل الّسوق إاّل فرتة زمنيّة محّددة، وحيث ال ميثّل انتقال الثوات إاّل بنًدا من بنود أكث 

شموليّة واستمراًرا،...، تجري طوًعا وتأخذ شكل الخدمات والهدايا،...، إنّنا نقرتح أن نطلق عىل 

كّل هذا اسم )نظام الخدمات الكلية( ]2].

من الواضح أّن األفراد الذين يتدّخلون ويتداخلون يف دائرة التهادي أو الهبات املتبادلة، إمّنا 

يخضعون لقواعد اجتامعيّة صارمة ال ميكن الخروج عليها، ولكن هذا ليس كّل األمر وحقيقته، 

التقليديّة  البدائيّة وحتى  تتسيّد املشهد االقتصادي للتجّمعات  التي  العمليات  إذ يقبع خلف هذه 

كذلك، قواعد ومعايري ترتبط بحركة اجتامعيّة أوسع، ترتبط مبخاض اجتامعّي يتمثّل يف دميومة 

حياة املجتمع ذاته، عرب هذه العمليّة أو غريها من عمليات اقتصادية / ثقافية / دينية، يتجىّل اإلنسان 

اللّعبة االجتامعيّة  الكيّلّ الذي هو انعكاس الواقعة االجتامعيّة الكليّة )الهبة( التي متسك خيوط 

برّمتها، ومن ضمنها البعد الديني. 

يشري موس إل أّن هناك موضوًعا رابًعا له دوره أيًضا يف هذا الّنظام ويف هذه األخالق الخاصي 

بالهدايا، إنُّه الهديّة التي تقّدم للبرش من أجل إرضاء اآللهة والطبيعة]3]. يضيف: يف كّل مجتمعات 

سيبرييا الشامليّة الرشقيّة، ولدى األسكيمو يف غرب األسكا، وكذلك لدى سكان الجانب اآلسيوي 

]1]-  قبييس، حسن: املنت والهامش: متارين عىل الكتابة الناسوتية، ط1، بريوت، املركز الثقايف العرب، 1997، ص28. 

]2]-  موس، مارسيل: بحث يف الهبة، ت: املولدي األحمر، ط1، بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2011، ص40. 

]3]-  م.ن، ص60. 
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فقط  ليس  تأثريًا  أنواعه(  بشتى  التهادي  )نظام  البوتالتش  يحدث   ،)Behring( برينغ  مضيق  يف 

التبادل  موضوع  األشياء  إل  الّنفاذ  كيفيّة  بالكرم، وعىل  يتنافسون  الذين  الرجال  من  يف مامرسيه 

واالستهالك، وعىل أرواح املوىت التي تحرض االحتفاالت وتشارك فيها ويحمل الرجال أسامءها، 

بل عىل الطبيعة أيًضا، فتبادل الهدايا بي البرش املتجانسي من حيث الّروح يحّث أرواح املوىت، 

وكذلك اآللهة واألشياء... أن تكون كرمية معهم، وذلك أّن تبادل الهاديا كام يفرّسه أصحابه يؤّدي 

إل وفرة يف الثوات]]].

املفّكرين  أحد   )David Graeber( غرايرب  ديفيد  املعروف  األنثوبولوجست  تحّدث  ولقد 

األوائل يف أنثوبولوجيا القيمة عن النزعة الكونيّة لتلك التبادليّة مستعيًنا مبقاربات أنثويولوجيّة 

كثرية، حيث يناقش يف هذا السياق، أطروحات كريستوفر غريغوري عامل األنثوبولوجيا االقتصاديّة، 

وأحد املشتغلي يف بابوا )غينيا الجديدة(، ال سيّام الفكرة القائلة بأّن اقتصاديات الّسلع األساسية يف 

املجتمعات الغربيّة متيل إل معاملة البرش، كام تعامل األشياء؛ واملثال األكث وضوًحا هو العمل 

البرشيٌّ ففي االقتصاد الحديث يجري الحديث عن )السلع والخدمات( كام لو كان الّنشاط البرشّي 

نفسه شيئًا مشابًها لكائن ما، والذي ميكن رشاؤه أو بيعه بالطريقة نفسها التي يتم بها رشاء الجنب أو 

الحديد أو اإلطارات. يحّدد غريغوري مجموعة مرتّبة من التّعارضات. الهدايا هي املعامالت التي 

تهدف إل خلق أو تأثري عالقات )نوعية( بي األشخاص، إنّها تجري داخل شبكة موجودة مسبًقا 

من العالقات الشخصيّة،... ومن ناحية أخرى، يقصد من بورصة الّسلع األساسيّة أن تحّدد معادلة 

كميّة للقيمة بي األشياء، وينبغي أن يتم ذلك من الناحية املثاليّة عاّمًة بشكل غري شخص، لذلك 

هناك ميل إل معاملة البرش املعنيي مثل األشياء. إعطاء شخص ما هديّة عادًة يضع هذا الّشخص 

يف الديون الخاّصة وبالتايل يصبح الّنجاح يف تبادل الهدايا مسألة التخيّل عن الثوة قدر اإلمكان، 

وذلك للحصول عىل ميزة اجتامعيّة]2].

إّن أخالقيات اقتصاديات الهبة بحسب منظور موس كانت هي التي تحكم اقتصاديات البدائيي، 

األخالقي  البُعد  مازال  التي  التقليدية  املجتمعات  اقتصاديات  بعض  من  الكثري  تحكم  وإنّها  بل 

أو  الهبات  أّن  مؤّداها  فكرة  بناًء عىل  و)اإلنفاق(،  )التملّك(  منظورها يف  يحكم  الذي  هو  الديني 

الهدايا أمر إلزامي / قهري رضوري الستمراريّة التضامن االجتامعي لذلك )اإلنسان الكيل( الذي 

يتواشج تفكريه وسلوكه مع االقتصاد والدين والطبيعة بنحٍو شمويل / أخالقي. 

]1]-  موس، مارسيل: بحث يف الهبة، م.س، ص61 – 62. 

[2]-  Davd Graeber, Toward an Anthropological Theory of value, publisher Ltd. Macmillan press Ltd, New York, 2001, P.36.
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من اقتصاديات الهبة إىل اقتصاديات الّسوق
الغربيّة فضالً عن رضورة  القائم يف املجتمعات  البُعد األخالقي اإللزامي  يتحّدث موس عن 

وإلزاميّة )الهبات(، ويالحط أّن: »جزًءا معتربًا من أخالقنا ومن حياتنا يف حّد ذاتهام ما زال محكوًما 

باملناخ العام للهبة، حيث تتداخل اإللزامية والحرية. ومن حسن الحظ أّن مفردات الرّشاء والبيع مل 

تتحّول بعد إل وحدات تصنيف حرصيّة ملجمل املوجودات يف هذا العامل،...«]]].

عىل الرغم من كّل ذلك مل يغب عن ناظري موس مسألة )املصلحة( أو )املنفعة( املرتتّبة عىل 

أّي عمل اقتصادّي قدميًا أو حديثًا، ولكّنُه يعيد املقارنة مرًّة أخرى بي الشعوب البدائيّة أو التقليديّة 

املتحرّضة/ الشعوب  وبي  والتبادالت،  الهبات  عمليّة  معنويّة/ضمنيّة يف  منفعة  نحو  تسعى  التي 

ُمعلنة،  منفعة/ماديّة رصفة  نحو  السعي  الجديدة،  الحياتيّة  اشرتاطاتها  عليها  فرضت  التي  الحديثة 

ا أنُّه عىل الرغم من وجود نظام )الهبات( يف املجتمع  بعبارة أخرى إّن موس كان يدرك إدراكًا تامًّ

الغريب الذي عارصُه يف بدايات القرن العرشين، إاّل أّن هذا األمر تراجع ال حدٍّ كبري، وطغت عليه 

املنفعة أو املصلحة )املادية(. 

لعّل الّسؤال الذي يطرح يف هذه السياقات هو كيف انفصلت أو انحلّت املجتمعات الغربية 

عن روابطها والتزاماتها األخالقيّة املشاعة عن عمليّة التهادي وتبادل الهبات، والتي كانت كحال 

املجتمعات البدائية متارس عىل نطاق واسع وأصبحت متارس عىل نطاقات ضيّقة للغاية بعدئذ؟ 

وما هي العوامل أو الصريورات الثقافيّة واالقتصاديّة التي أسهمت يف تشكيل هذه الذهنيّة االقتصاديّة 

القامئة عىل املصلحة أو املنفعة يف سائر شؤونها الشخصيّة، والتي ال تعبأ بالبُعد األخالقي يف 

تبادالتها؟ 

لعّل فهم صريورات الحداثة الغربيّة التي انطلقت مبوجات متسارعة، بدًءا من القرن الخامس 

عرش امليالدي وصعوًدا، والذي اقرتن مع توّجهات أيديولوجيّة وسياسيّة ودينيّة، أسهم يف توجيه 

الذهنيّة االقتصاديّة الغربيّة األخالقيّة عىل نحو كبري، يُعّد أمرًا محوريًّا يف هذا السياق.

لعّل االنفصال أو االنفصام الكبري الذي ميثّل هذه الصريورات ال سيّام إذا أردنا أن نبقى ضمن 

دائرة إطروحات مارسيل موس، أال وهي دائرة )اإلنسان الكيل(، الذي مل يعد قامئًا يف ظّل ذوبان 

)الجامعاتيّة( أمام الهيمنة الكلّيّة )للدولة( وطغيان النزعة )الفردانية(؛ إذ مل تعد مامرسة أّي عمل 

]1]-  مارسيل موس، بحث يف الهبة، م.س، ص217. 
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أيًّا كان تشري إل واقعة اجتامعيّة كليّة بالنسبة للفرد الغريب، بل أصبح اإلنسان بذاته قامئًا، مبعزٍل 

تامٍّ عن كّل الوقائع االجتامعية األخرى، أي أنُّه تجرّد من هذه الشموليّة ليبني لنفسه أو لنقل لتبني 

لُه الحداثة تصّوًرا أو تخيّالً عن ذاته مفصوالً عن عوامله الروحيّة واألخالقيّة، وغدا مرتهًنا للبعد 

املاّدي املهيمن عىل نوازعه األخالقيّة. 

 )Louis Dumont( ولقد أشار لهذه املسألة آنفة الذكر أحد أبرز تالمذة موس وهو لويس دومون

إذ قال: ليك نرى ثقافتنا يف وحدتها وخصوصيّتها، يجب أن ننظر فيها أثناء مضاهاتنا إيّاها بالثقافات 

بديهّي بصورة أخرى: األساس املألوف  ما هو  إمّنا نستطيع وعي  النحو فقط  األخرى. عىل هذا 

والضمني لخطابنا العادي. هكذا، عندما نتكلّم عن )فرد( نشري إل شيئي يف آٍن واحٍد: إل موضوع 

الفاعل  قيمة، ترغمنا املقارنة عىل أن منيّز تحليليًّا هذين املظهرين: من جهة،  خارج عّنا، وإل 

التجريبي املتكلّم واملفّكر، أي العيّنة الفرديّة من الّنوع البرشي. كام نلقاها يف كّل املجتمعات 

االجتامعي  غري  ثم  ومن  بذاته  القائم  املستقل،  األخالقي  الكائن  أخرى،  جهة  ومن  البرشيّة، 

جوهريًّا، والذي يحمل قيمنا العليا، ويوجد يف املقام األّول يف أيديولوجيتنا الحديثة عن اإلنسان 

واملجتمع، ومن جهة الّنظر هذه هناك نوعان من املجتمعات. فحيث الفرد هو القيمة العليا أتحّدث 

عن الفردانيّة؛ ويف الحالة املقابلة حيث توجد القيمة يف املجتمع بوصفها كالً أتحّدث عن الفيضيّة 

)أو الكليّة كام عند موس(]]].

من الواضح أّن هنالك جملة من العوامل أو الصريورات التي صنعت هذه الفردانيّة التي يتحّدث 

هذه  صناعة  يف  أسهام  اللذان  هام  نعتقد  حسبام  رئيسيي  عاملي  هنالك  ولكن  دومون،  عنها 

الفردانيّة املفصولة عن السياقات األخالقية )الجامعاتية( وتوليدها، أوالهام: البُعد الديني املتمثّل 

بحركة اإلصالح الديني/اللوثريّة التي صاغت أول مالمح الفردانيّة عرب فكرة )الخالص الذايت(، 

وثانيهام: هو اتّساع الّسوق والحركة االقتصادية التي فرضت رشوطًا قاسية لالنخراط بها قامئًة عىل 

)التخّصص( و)التفرّد( يف امللكات االقتصاديّة مبعزل عن الجامعة أيًّا كانت، وبذلك النحو كان 

الفرد يركز عىل مصالحه فقط، مام أسهم كّل ذلك يف إعادة إنتاج أخالق املامرسات االقتصاديّة 

بنحٍو كبري.

فهل كانت الفردانيّة هنا مبثابة االنقالب األخالقي/االقتصادي الذي منح )اقتصاديات الّسوق( 

تلك الهيمنة، بل واإللغاء واإلضعاف شبه التام لـ )اقتصاديات الهبة(؟

]1]-  دومون، لويس: مقاالت يف الفردانية: منظور انرثوبولوجي لأليديولوجيا الحديثة، ت: د. بدر الدين عردويك، ط1، بريوت، املنظمة 

العربية للرتجمة، 2006، ص41. 
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 يرى كارل بوالنيي الذي تحّدث عن جملة التحّوالت الكربى التي أحدثها الّسوق عرب االقتصاد 

الليربايل وهيمنته عىل سائر األنساق املجتمعيّة:... هو قادر عىل إنشاء مؤّسسته الخاّصة وأعني 

ذو عواقب شاملة  السبب،  لهذا  الّسوق هو،  بواسطة  الّنظام  فإّن سيطرة  النهاية،  الّسوق. ويف  بها 

للّنظام االجتامعي بأكمله: وهو يعني أقل من تسيري املجتمع كتابع ملحق بالسوق، خصوًصا عن 

يف  املطّوقة  هي  االجتامعيّة  العالقات  فإّن  االجتامعيّة،  العالقات  يف  مطّوقًا  االقتصاد  يكون  أن 

الّنظام االقتصادي. إّن أهميّة العامل االقتصادي الحيوي يف وجود املجتمع متنع أّي نتيجة أخرى. 

ا،  ومبجرّد وجود الّنظام االقتصادي يف مؤّسسات منفصلة قامئة عىل دوافع معيّنة متنحُه وضًعا خاصًّ

فإّن املجتمع أن يتكّون بطريقة تسمح لذلك الّنظام بالقيام بوظيفته طبًقا لقوانينه الخاّصة، وهذا هو 

معنى التأكيد أّن اقتصاد الّسوق ال ميكنُه أن يعمل إاّل يف مجتمع الّسوق]]].

لفهم كيف  )Charles Taylor( مبثابة مدخٍل جوهريٍّ  تايلر  لنا عّد أطروحات تشارلز  وميكن 

هنا  نتّكلم  أن  نريد  أنّنا  أي  الهبة(،  )اقتصاديات  قبالة  أخالقيّة،  الال  السوق(  )اقتصاديات  تشّكلت 

نتّكلم  أنّنا  يعني  وهذا  املاديّة،  االقتصاديات  تلك  إيجاد  يف  أسهمت  التي  الثقافيّة  العوامل  عن 

 Social( االجتامعي  املتخيّل  من  انطالقًا  وجودهم  عن  للّناس  الجديد  االجتامعي  التّصّور  عن 

Imaginaries( الذي تشّكل مرًّة بوصفِه جرّاء جملة التحّوالت واملتغرّيات االجتامعيّة العاّمة التي 

حدثت يف أوروبا إبّان انطالق عرص الحداثة، ومرًّة بوصفه متخيّاًل تشّكل بعد اخرتاقات النظريّات 

السياسيّة واالجتامعيّة واألخالقيّة آنذاك، وهذا املعنى هو عي ما قاله تايلر.

إذ تحّدث عن أّن الّنظريّة قد اقتحمت ذلك املتخيّل الغريب وغدت ركًنا أساسيًّا فيه، إذ بحسب 

قوله: يحدث يف أكث األحيان أن يترّسب إل املتخيّل االجتامعي ما يبدأ عىل شكل صورة نظريّة 

يحملها بعض الّناس، ورمّبا يكون الترّسب إل أفراد الّنخبة يف البداية، لكّنه يتجاوزهم إل املجتمع 

كلّه بعد ذلك]2].

العاّمة  حياتهم  سياقات  ضمن  الغربيّة   / االقتصاديّة  للعمليات  االجتامعي  املتخيّل  فهم  إّن 

والخاّصة، ال ميكن إدراكه مبعزٍل عن فهم املتخيّل االجتامعي للدين وإدراكه؛ وذلك ألّن انهيار 

الذهنيّة الدينيّة الغربيّة التي كانت تحكم دائرة )اقتصاديات الهبة( وتوّجهها، يرتبط بانهيار توّجهات 

ذلك املتخيّل عىل املستوى األخالقي / االقتصادي.

]1]-  بواليني، كارل، التحّول الكبري: األصول السياسية واالقتصادية لزمننا املعارص، م.س، ص144 – 145. 

السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العرب  املركز  الدوحة،  النبهان، ط1،  الحارث  الحديثة، ت:  االجتامعية  املتخيالت  تشارلز:  تايلر،    -[2[

2015، ص36. 
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إذ يتحّدث تايلر عن تلك الذهنيّة الدينيّة الجديدة قائالً: مُتثّل عمليّة نزع الّسحر عن األشياء، أي 

عمليّة أفول عامل األرواح والقوى السحريّة، معلاًم أساسيًّا يف الحداثة الغربية وفق وجهات الّنظر 

كلّها تقريبًا. فقد كان هذا واحًدا من منتجات حركة اإلصالح يف املسيحية الالتينية، وهي الحركة 

اإلصالحيّة التي أفضت إل اإلصالح الربوتستانتي، لكّنها ساهمت يف تحويل الكنيسة الكاثوليكيّة 

أيًضا. كانت حركة اإلصالح هذه مصدًرا من مصادر املحاوالت الرامية إل إعادة تنظيم املجتمع 

وإشاعة االنضباط فيه]]].

وزوال الّسحر عن العامل ال ينفصل عن تطّور العلوم التي أسهمت يف إيجاد تفسريات علميّة 

اخرتقت ذلك املتخيّل االجتامعي الغريب، املتشّكل يف بدايات عرص الحداثة. وهو ما تحّدث 

عنه ماكس فيرب وبحسب مراجعات رميون بودون )Raymond Boudon(: إّن أقدر املساهامت 

النهاية.  يف  التوحيديّة،  الديانة  قّدمتها  التي  تلك  هي  العامل(  عن  السحر  )انفكاك  مجال  يف 

العبارة املقتبسة من شيلر، أعلن فيرب بطالن السحر نهائيًّا. ومن املتعارف عليه عموًما أّن  بهذه 

انفكاك الّسحر الذي مييّز الحداثة مرّده إل الّنجاحات التي حّققها العلم، بنوع خاص]2].

أفراد  أغلب  اجتامعيّة تحمل هويّة جمعيّة ذات خصائص وسامت مشرتكة بي  ذات  إزاء  إنّنا 

املجتمعات األوروبية آنذاك، بل وإل يومنا هذا، وكّل هذه الخصائص منطوية يف ظالل عقالنيّة 

العالقة  )االنغامر االجتامعي( )Social embedding(، وهو طال  بـ  تايلر  ُمّدعاة، أسامها تشارلز 

باملجتمع والكون واملقّدس يف اآلن ذاته، وعن ذلك يقول تايلر: نستطيع القول إّن كالً من الهويّة 

بالهويّة  متعلّقة  مسألة  فاالنغامر،...  االنعتاق.  مسرية  يف  ساهم  قد  اإلصالح  ومرشوع  املخّففة 

أي  أيًضا:  االجتامعي  باملتخيّل  ومتعلّقة  الّذات  تخيّل  العام عىل  السياق  يصفها  التي  الحدود   –

املخّففة  الهويّة  لكن  تخيّله.  من  أو  كلّه  املجتمع  يف  التفكري  من  عربها  نتمّكن  التي  بالطرائق 

الجديدة، مع إرصارها عىل اإلخالص واالنضباط الفرديي، زادت املسافة بعًدا، وزادت االنعتاق 

بعًدا عن األشكال القدمية من الشعائر واالنتامءات الجمعيّة، بل اتّخذت موقًفا عدائيًّا منها أيًضا. 

وبلغ الّدافع إل اإلصالح حد إلغاء هذه الشعائر واالنتامء جملة]3].

إّن تغرّي النظرة إل املجتمع والعامل واملقّدس، يف ظّل حموالت الهويّة الجديدة آنفة الذكر، 

]1]-  م.ن، ص67.

والحس املشرتك، ت: جورج سليامن، ط1، بريوت،  االجتامعي  العمل  العقالنية:  العامة يف  النظرية  أبحاث يف  بودون، رميون:    -[2[

املنظمة العربية للرتجمة، 2010، ص185. 

]3]-  تايلر، تشارلز، املتخيالت االجتامعية الحديثة، م.س، ص82. 
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أسهمت يف إعادة تشكيل أولويّات الحياة والخيارات األخالقيّة لدى الفرد األورويب الحديث؛ إذ 

الال  الروحي/  املنفعي عىل  الديني واملصحيل/  العمل  يضاهي  االقتصادي حينئذ  العمل  أصبح 

نفعي. ولكن كّل هذا يتّم وهو األخطر واألدهى يف ظّل نظام سيايّس يوّجه ويدعم ويقّرر األولويات. 

الصعود  تفسري  يف  وروحيّة  ماديّة  كلّها،  العوامل  هذه  »تساهم  تايلر:  يقول  املجال  هذا  ويف 

التدريجي لالقتصادي إل أن بلغ مكانته املركزيّة، وهو أمر مريّئ عىل نحو واضح يف القرن الثامن 

عرش. ويظهر عامل آخر يف ذلك الوقت، أو لعلّه مجرّد امتداد للعامل السيايس: اكتساب الفكرة 

الّسلم والوجود املنظّم صدقية متزايدة.  السبيل إل  التّجارة والنشاط االقتصاديي هام  إّن  القائلة 

هكذا صارت )التجارة الطيبة( نقيًضا للّنزعة التدمرييّة الربيّة املوجودة يف البحث األرستقراطي عن 

املجد العسكري، وكلاّم ازداد التفات املجتمع إل التّجارة صار أكث تهذيبًا ومتّدنًا، ومتيّز يف فنون 

الّسلم«]]].

التّهادي  التّعاون وعىل  التي تحّث عىل  الروحيّة واالجتامعيّة واألخالقيّة  القيم  أّن  يعني  وهذا 

إذ  أنزوت يف متظهرات اجتامعيّة محدودة،  الال منفعي بدأت تنحرس إل حّد كبري، بل  والتبادل 

غدا األفراد مجبورين عليها يف نطاقات تفاعليّة مظهريّة ال تتوّخى األوارص الخاّصة بالقرابة أو البُعد 

الروحي أو غريهام. 

لعّل أّول نقلة كبرية أحدثتها هذه الفكرة الجديدة عن الّنظام، يف النظريّة ويف املتخيّل االجتامعي 

مًعا، تتمثّل يف أنّنا رصنا نرى مجتمعنا باعتباره اقتصاًدا، أي منظومة متداخلة من نشاطات اإلنتاج 

والتبادل واالستهالك، وهو ما يشّكل نظاًما له قوانينه وآلياته الخاّصة. وبدالً من كونِه مجرّد إدارة، 

يقوم بها من هم يف الّسلطة، للموارد التي نحتاجها كجامعة ما بيننا، ومجاالً لتعايش ميكن أن يكون 

مكتفيًا بذاته من حيث املبدأ، رشيطة عدم تعرّضه لخطر االضطراب والّنزاع]2].

معه  ترافق  معريّف  تطّور  ظّل  يف  بامتياز  علامنيّة  سياقات  أصبحت  العاّمة  الحياتيّة  فالسياقات 

تطّور اقتصادّي هائل، وعليه فلقد حدثت عمليّة املفاصلة الكربى بي النطاقات الزمنيّة والدنيويّة 

القيمي  الّنظام  العلمنة حّددت كذلك بطبيعة الحال  أّن  الروحيّة أو األخرويّة، ما يعني  والّنطاقات 

السائد الذي كان مسؤوالً عن )اقتصاديات الّسوق(؛ ولقد كان رأي تشارلز تايلر صائبًا عندما تحّدث 

إريك  أكّده  ما  وهذا  الغريب،  االجتامعي  املتخيّل  لبنية  املتنّوعة  العلميّة  النظريّات  اخرتاق  عن 

]1]-  م.ن، ص93. 

]2]-  تايلر، تشارلز، املتخيالت االجتامعية الحديثة، م.س، ص95. 
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هوبزباوم )Eric Hobsbawm( بقوله: وإذا نظرنا إل كّل العلوم الطبيعيّة واالجتامعيّة خالل تلك 

الفرتة، لتولّتنا الدهشة البالغة ملا انطوت عليه من الثّقة بالّنفس. ومل تكن تربيراتها أقوى حّجة مام 

كان للعلوم االجتامعية، إال أنّها كانت واضحة وبارزة بالقدر نفسه]]].

ويف ظّل هذه األجواء الجديدة، كان الدين يأخُذ منًحا مختلًفا؛ إذ انزوى تأثريه داخل املجتمعات 

القيم  منابع  داعاًم من  منبًعا جوهريًّا  بذلك  فقدت  قد  الهبة(  )اقتصاديات  أّن  يعني  الغربية، وبهذا 

األخالقيّة الال مصلحيّة أو الال منفعيّة يف ظّل االقتصاد الليربايل وهيمنة الّسوق، وبهذا الصدد قال 

هوبزبادم: كان )العلم( هو الّنواة األيديولوجيّة لتقّدم العلامنيّة سواء كانت ليرباليّة أم إل حّد بسيط 

ولكّنُه متزايد اشرتاكيّة،... ومقارنة باأليديولوجية العلامنيّة فإّن الدين خالل تلك الفرتة يبدو نسبيًّا، 

قليل األثر وال يستلزم معالجة مطّولة...، فقد كان من السهل اإلعالن علًنا عن عدم اإلميان بالله يف 

منتصف القرن التاسع عرش، ويف العامل الغريب بصورة خاّصة]2].

يف ظّل هكذا تحّوالت هائلة مل يعد للعامل، القديم ومنظومته األخالقيّة التي تحكم االقتصاديات 

من وجود، إال التي استطاعت التكيّف أو االندماج مع البنى العلامنيّة من جهة واقتصاديات السوق 

من جهة أخرى، أو بعضها الذي ظّل منبثًّا يف قطاعات من الضمري الجمعي / األخالقي.

أن  يجب  التي  التّبادل  يف  األخالقيّة  الواجبات  عن  حديثه  سياقات  يف  موس  لها  أشار  ولقد 

تلتزم بها املجتمعات الرأسامليّة التي سيّدت الّنقود كوسيط تباديل، بل وكغاية بحّد ذاته، إذ يقول: 

القدمية.  الحياة  عنارص  من  بقي  ما  إل  العودة  الواجب  ومن  املمكن  من  يصبح  فإنُّه  وهكذا، 

وسنجد فيها أشكااًل من الحياة ومن األفعال التي ال تزال حارضة إل اآلن يف كثري من املجتمعات 

وإقامة االحتفاالت  الضيف  إكرام  لّذة  الفنيّة،  للامل يف األعامل  السخي  الرّصف  لّذة  والطبقات: 

الخاّصة والعاّمة، وميكن القول إّن التأمي االجتامعي والتشجيع عىل التعاون والتعاقد وعىل إقامة 

الجمعيّات املهنيّة،..]3]، هو جزء من اقتصاديات الهبة التي انحرست. 

ولكّنها مظاهر أخالقيّة/ اقتصاديّة فرديّة إل حدٍّ كبري، فاألمر املهيمن يف ظّل اقتصاديات الّسوق 

اآلخرين،  مساعدة  عن  واألحجام  املاليّة  االّدخار  وسياسة  املصلحة  أو  املنفعة  عن  البحث  هو 

ولهذا وجدنا أّن الّدول الرأسامليّة تدفع اآلن نحو إعادة أخالقيات التبادل االقتصادي يف ظّل ضحايا 

]1]-  إريك هوبزباوم، عرص رأس املال، ت : د. فايز الصياغ، ط1، بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2008، ص476. 

]2]-  م.ن، ص479 – 480. 

]3]-  موس، مارسيل، بحث يف الهبة، م.س، ص225. 
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الّسوق والتّفاوت الطبقي الّناجم عنه الذي خلّف أعداًدا هائلة من العاطلي عن العمل واملعوزين، 

بل وحتى املرشّدين.

ويشري لهذا األمر األنثوبولوجست موريس غودولييه )Maurice Godelier( إذ يقول: إذ بالّنظر 

إل موقع الذي تشغلُه الدولة داخل هذا املجمع، فإليها يعود أمر إعادة تركيبة وردم الهّوة ورأب 

الصدوع. غري أّن الدولة وحدها ال تكفي إلنجاز هذا العمل، وتتعّقد هذه التناقضات وهذا العجز 

ليشّكال الّسياق الذي تعود فيه اليوم باضطراد، الّدعوة إل الهبة من الجهات كافّة. وإنّها لهبة قرسيّة 

أكرب عدد ممكن عىل  )تضامنيّة(، مرغمة  تدعوها  الّدولة بصورة رضائب جديدة  تسّنها  التي  تلك 

االقتصاد يف  يفتحها  التي  الثّغرات  تلك  ّسد  أولئك املحتاجي ومحاولة، بصورة جزئيّة،  مشاركة 

املجتمع]]].

وهذا يعني أّن هنالك ثقافة تبادليّة جديدة نشأت تحت وطأة النتائج السلبية لـ )اقتصاديات السوق( 

التي ابتلعت املنظومة األخالقيّة التبادليّة واستبدلتها بنزعة استهالكيّة ال تعبّئ لآلخرين الذين يتضّورون 

الجوع والحرمان، يف ظّل تحّول الّنقود من وصفها )كوسيط( للقيمة، إل قيمة يف حد ذاتها، وكام 

يقول الكاتب الفرنيس آالن دونو »Alain Deneault« مل يحدث مسبًقا أن اتّفق ليشٍء مدين بقيمته 

التحّول إل قيم أكث تحديًدا، مل يتّفق ليشء مثل هذا أن تطّور  فقط لدوره الوسيط ولقابليّته عىل 

بالكليّة ومن دون تحّفظ – إل قيمة سيكولوجيّة مطلقة، إل هدف نهايئّ ُمستغرق وُمسيطر عىل الوعي 

العميل. إّن هذا االشتهاء األقىص للّنقود ال بّد أن يزداد إل درجة أن تأخذ الّنقود صفة الوسيلة الخالصة 

“Pure Means” إّن أهّميتها املتزايدة تعتمد عىل كونها خالصة من كل يشٍء هو ليس محض وسيلة... 

كلاّم كرُبت قيمة النقود كوسيلة، صار يُظّن أنّها يف حد ذاتها قيمة مطلقة]2].

الّسمة  هو  أصبح  الوسيلة  أو  الوسائطيّة  من  األشياء  قيمة  تحّول  إّن  إذ  كاريث؛  مشهد  أمام  إنّنا 

الغالبة عىل اقتصاديات الّسوق أو النقل عىل االقتصاديات الليربالية. إنّنا أمام مسار أخالقي/ منفعي 

/ فرداين ساحق لكّل الّروح اإلنسانيّة التي اّدعتها الحداثة يف يقظتها االنبجاسيّة األول، إّن خري من 

يعرّب عن هذا املسار عامل االجتامع املعروف زيغمونت بومان )Zygmunt Bauman(؛ إذ يقول 

بريوقراطيّة  محّل  االستهالكيّة  الّسوق  حلّت  لقد  السائلة(:  الحداثة  عرص  يف  )األخالق  كتابه  يف 

الحداثة الصلبة يف مهّمة تجريد األشياء من قيمتها: مهّمة التخلّص من سموم التكاتف االجتامعي 

]1]- غودولييه، موريس: لغز الهبة، ت: د. رضوان ظاظا، ط1، دمشق، دار املدى للثقافة والنرش، 1998، ص6 – 7. 

]2]-  دونو، آالن: نظام التفاهة، ترجمة وتعليق: د. مشاعل عبد العزيز الهاجري، ط1، بريوت، دار سؤال للنرش، 2020، ص202 – 203. 
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الذي يعّززه الوجود املشرتك. إّن األمر كام اخترصه إميانويل لفيناس حي قال متأّمالً إّن املجتمع: 

بدالً من أن يكون بدعة اخرتعت لجعل االجتامع اإلنساين املسامل والودود ممكًنا لكائنات أنانيّة 

إال  تشري  وال  بنفسها،  املهتّمة  األنانيّة،  الحياة  لجعل  حيلة  يكون  قد  هوبز(،  اقرتح  )كام  بالوالدة 

لنفسها قابلة للتحقيق لكائنات أخالقيّة بالوالدة، وذلك بالحّد من املسؤوليّة تجاه األخرين]]].

    خاتمة نقدّية:
لقد قّدم الكثري من الباحثي واملفّكرين الذين قمنا مبراجعة أطروحاتهم منظومة فكريّة متامسكة 

حول مآالت أخالقيات االقتصاد الغريب، ال سيّام أطروحات مارسيل موس الذي بّي بجالء ال لبس 

فيه كيف أّن الّنزعة املاديّة ومنطق اقتصاديات السوق قد أسهم يف خلع اإلنسان الغريب من منظومته 

القيميّة التي كانت تقوم عىل )الهبات(، وجعلته يتّجه نحو منطق املرابحة واملغالبة واالكتناز. 

ولقد تقىّص موس علّة ذلك ببحث ثقايّف/ اجتامعّي عرب دراسته ملا اصطلح عليه بـ)اإلنسان 

ومنظومته  النفسيّة  وخلجاته  تفكريه  بي منط  كليّة  وحدة  أو  تواشج  يعيش يف  كان  الذي  الكيل( 

ا وجدانيًّا وأخالقيًّا  الدينيّة واالجتامعيّة مع متاٍه تامٍّ مع عامل الطبيعة، مام جعل منه آنذاك ميتلك حسًّ

عرب العيش بشموليّة أكث بل وأعمق. 

اإلنسان عن  التي فصلت  الفردانيّة  الّنزعة  بروز  رأيه جرى عرب  الذي حدث بحسب  االنفصال 

سائر منظوماته آنفة الذكر، بل أسهمت يف تجزئة اإلنسان من الداخل، وهذا األمر أسهم فيام بعد 

كام أشار لويس دومون )أحد تالمذة موس( إل أّن الحداثة أسهمت يف صناعة إنسان غريّب معنّي 

بذاته ألجل ذاته فحسب، وهذا ما يظهر لنا من خالل استقرائنا للسياق السوسيو-ثقايف حيث جرت 

عمليّة تصنيع متقنة لبنيته النفسيّة واالجتامعيّة بعيًدا عن منظومته القيميّة أو األخالقية عرب تشكيل 

الغريب عن  اإلنسان  التي فصلت  العلامنيّة(  و)النزعة  السوق(  )اقتصاديات  دائرتي ضيقتي هام: 

إل  مرتهًنا  كائًنا  منه  اإلنسانيّة وجعلت  املوّجه يف مامرساته  األخالقي  وبعدها  األخرويّة  نطاقاته 

أخالقيات السوق فحسب. وهذا األمر عينه تحّدث عنه كارل بواليني، عندما راجع انهيار املنظومة 

األخالقيّة يف ظّل تسيّد أخالقيات السوق وهيمنتها القامئة عىل املصلحة واملنفعة والربح الرسيع 

للمشهديّة  اإلنسانيّة  النزعة  تُعيد  أخالقيّة  ومرجعيّات  ضوابط  دون  من  يشٍء  بأّي  املتاجرة  عرب 

االقتصاديّة وسائر عمليّاتها التي عىل رأسها )عملية التبادل(. 

]1]-  بومان، زيغمونت: األخالق يف عرص الحداثة السائلة، ت: سعد البازعي، ط1، أبو ظبي،  كلمة، 2016، ص81. 
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الّسوق من  اتّساع عدد ضحايا أخالقيات  الثمن غاليًا عرب  الغربيون  األمر دفع  نهاية  ولكن يف 

مفصولي أو مرسّحي عن العمل، أو إفالس الرّشكات الصغرية التي وقعت ضحيّة هذه األخالقيات 

املاديّة، وهنا انتبه األنثوبولوجست موريس غودوليه ملغزى التدّخل السيايس عرب دعوة )الدولة( 

إل  )الهبات(  دفع  برضورة  األموال  رؤوس  وأصحاب  العمالقة  الرشكات  أصحاب  املرّة  هذِه 

املعوزين أو املحتاجي ودعم بعض األنشطة االقتصاديّة مقابل عّد هباتهم )كرضائب(؛ وهذا األمر 

عّد بنظر غودوليه مبثابة إرغام للمنضوين وقرس لهم تحت )اقتصاد السوق( من األثرياء ألن يرجعوا 

الغربية  إل السرية األخالقيّة املاضويّة عرب تقديم )الهبات(، والتي كانت سائدة يف املجتمعات 

قبل انهيار منظومتها األخالقيّة يف ظّل سياقات العلمنة ومنطق الليرباليّة اللّذان ضّخام الفردانيّة عىل 

حساب كّل املعنويات واألخالقيات. 

نجدنا اآلن، أمام مآالت خطرية بلغتها أخالقيات االقتصاد الغريب، التي أعادت تشكيل الذات 

الغربية بنحٍو جديد، يف ظّل النزعة االستهالكيّة التي بلغت حّد االنهامم أو االنغامس يف الثقافة 

متعها  وكّل  نفسها  ترى  أصبحت  التي  الذات  لتلك  الوحيد  الهّم  وأصبحت  سواها،  دون  املُتعيّة 

مبثابة مركز الكون إزاء النسق القيمي والرتبوي الذي أخذ بالتصّدع بفعل تصّدع مؤّسساته الراعية له 

)األرسة، املدرسة...الخ(، فضالً عن الكنيسة التي تخلّت ومنذ زمن عن متابعة ذلك النسق القيمي، 

التبادل  التي طغت عىل سائر عمليات  الثوة  تُهيمن عليه قيمة  بدأ يحيا يف ظّل فضاء عاّم  الذي 

وأصبحت هي القيمة العليا، ما حّد من التبادل األخالقي ومنطق ) الهبات ( أمام منطق )االكتناز( 

وسياقاته األخالقية اإلنسانية. 

مشكلة الحضارة الغربية هي االنزياح الدائم عن أّي ثوابت أو منظومات أخالقيّة، وذلك جرّاء 

فكرة التقّدم ‘’Progress’’ التي استولت عىل ذهنيّتهم أو متخيّلهم الثقايف/ االقتصادي الّناظم لشؤون 

حياتهم، والتي أصبحت تدور يف فلك واحد، أال وهو التحديث الدائم لـ:)اقتصاديات السوق(، 

والذي يدعم هذا التوّجه املستمّر هو سياقات العلمنة، التي تجد يف فكرة مركزيّة اإلنسان الدامئة 

واملتمظهرة يف الّنزعة )الفردانية( مبثابة املصدر األخالقي أو املعيار األوحد لصناعة عامل )القيمة( 

الّروحي  الباعث  أو  للّدافع  دائم ومستمّر  إقصاء  فالعلامنيّة تسهم يف  النحو  وبهذا  به،  تؤمن  التي 

املوّجه للمنظومة األخالقيّة يف شتّى املجاالت الحياتيّة، وال سياّم )العمليات االقتصادية(، ما جعل 

الربح واللّذة واملتعة هي الحاكمة والناظمة ألخالقيات  التي تُعيل من  الدنيويّة  نطاقات اآلنيّة أو 

االقتصاد الغريب برّمته. 
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