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الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��صع ع�صر  ِ االإ�صالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
والع�صرين امليالِديَّني«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة االإ�صكندرية ب�ص�أن 
املعرفة،  جم�الت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  الأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل االأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن االإنت�ج الثق�يف -ال �صكَّ - تراكمي، 
واإن االإبداع ينبت يف االأر�ص اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل ال 
يتم اإال مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� االأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  الختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن االإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�صل عرب االأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني االأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
اأهم االأعم�ل الفكرية لرواد االإ�صالح والتجديد االإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  الإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
االإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعلوم�ت الدولية )االإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م االأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�صبق 
من�صبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  االجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  االجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�صي�ق 
اأ�ص��ًص� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ص�ي� نه�صوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته واالأ�صداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�ص�صني، وذلك  االأ�ص�تذة  كب�ر 
ر�صينة، ا�صتغرقت جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، �ص�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �ص�ركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة االأ�صلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًص� - يف اإط�ر هذا امل�صروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل االإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبن�ء امل�صلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ص�ص�ت �صن�عة  �صتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك على تنقية �صورة االإ�صالم من الت�صويه�ت 
التي يل�صقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من االته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�صلمون يف جملتهم، خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

االإ�صالمي  الفكر  واالإ�صالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�صًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ال يزال بعيًدا عن االأ�صواء، 
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�صب�ب  النه�صوي االإ�صالمي �صبًب� من  الق�صم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار االأ�صئلة نف�صه� التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم 
االأزم�ت  تف�قم  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  اأي�ًص�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��صروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من االأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية واالإ�صالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
واالأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، 
ل الف��صي، والط�هر ابن ع��صور، وم�صطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ

1111 مقدمة ال�شل�شلة



�صلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��ص� - وغريهم- 
ال تزال مبن�أًى عن اأيدي االأجي�ل اجلديدة من ال�صب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�صلم  ال�صب�ب  عن  ف�صاًل  واالإ�صالمية، 
اأمريكية؛ االأمر الذي يلقي على املكتبة عبًئ� م�ص�عًف� من اأجل ترجمة هذه االأعم�ل، 

.)� � واإلكرتونيًّ ولي�ص فقط اإع�دة ن�صره� ب�لعربية وتي�صري احل�صول عليه� )ورقيًّ

اإن هذا امل�صروع ي�صعى للجمع بني االإحي�ء، والتجديد، واالإبداع، والتوا�صل 
مع االآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد علين�، بل 
علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، وتتجدد 
فتنتج  والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن� 
االأجي�ل اجلديدة عط�ءه� اجلديد، اإ�صه�ًم� يف الرتاث االإن�ص�ين امل�صرتك، بكل م� 

فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�ص هذه االإ�صه�م�ت همم االأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�صه� االأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��صوا خالل القرنني 
الهجريني االأخريين، وتف�علوا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي االإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�صئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  االأجي�ل  توعية  يف  ن�صهم  اأن  االإ�صكندرية، 
غريه� من البلدان العربية واالإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
االإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ االنطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ال يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�ص �صحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ص�ري واالإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�ص�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد الأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب االأجي�ل وفيم� بني 

االأمم.
إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة االإ�صكندرية
وامل�صرف الع�م على امل�صروع 
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 ال�شدر.. واملنزلة الفكرية

من  )1350-1400ه/1931-1980م(  ال�صدر  ب�قر  حممد  ال�صيد  يعد 
خالل  املع��صر  االإ�صالمي  الفكر  �ص�حة  يف  برزوا  الذين  الكب�ر  املفكرين  طبقة 
الن�صف الث�ين من القرن الع�صرين، وهو مفكر فقيه ميثل منوذًج� ي�صرب به املثل 

يف اجلمع بني الفكر والفقه وب�أعلى امل�صتوي�ت.

�صخ�صية  وال�صم�ت يف  املالمح  اأبرز  من  هو  والفقه  الفكر  بني  اجلمع  هذا 
فكره  والدين�مية يف  واللمع�ن  التميز  عن��صر  يف�صر  م�  اأكرث  ومن  ال�صدر،  ال�صيد 

ومنهجه وخط�به.

 وعلى اأ�ص��ص هذا اجلمع ميكن النظر اإىل عط�ئه الفكري؛ فلو ك�ن ال�صيد 
ال�صدر جمرد مفكر وكتب يف مي�دين الفل�صفة اأو املنطق اأو االقت�ص�د لك�ن ح�له 
كح�ل غريه من املفكرين، ولو ك�ن جمرد فقيه وكتب يف مي�دين الفقه واالأ�صول 
والكالم لك�ن ح�له كح�ل غريه من الفقه�ء، لكنه كتب يف مي�دين الفكر وتفوق 
على الكثريين يف هذه املي�دين، وهو فقيه ينتمي اإىل املوؤ�ص�صة الدينية التقليدية 

� اإىل الدرا�ص�ت الفقهية واالأ�صولية واللغوية. املن�صرفة كليًّ

زكي امليالد

تقدمي
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تكمن اأهمية هذه املالحظة عند النظر يف تلك االأزمة الفكرية احل�دة التي 
ف�صلت وقطعت بني م� عرف ب�لتعليم الديني والتعليم املدين، وك�ن من نت�ئجه� 
اأ�ص�ب فكر امل�صلمني، وجتلى يف �صريحة كبرية  الت�صوه والت�أزم واالنق�ص�م الذي 
تنتمي اإىل التعليم الديني املنقطع عن العلوم واملع�رف االإن�ص�نية احلديثة، و�صريحة 

كبرية اأخرى تنتمي اإىل التعليم املدين املنقطع عن العلوم واملع�رف االإ�صالمية.

»فل�صفتن�«  كت�به  ن�صر  بعد  ال�صدر  ال�صيد  على  العربي  الع�مل  تعرف  وقد 
ال�ص�در �صنة )1378هـ/ 1959م(، الكت�ب الذي لفت االنتب�ه يف وقته، ونفدت 
طبعته االأوىل خالل عدة اأ�ص�بيع، واأخذ املهتمون ب�لدرا�ص�ت الفكرية والفل�صفية 

يف املج�ل العربي يت�ص�ءلون من هو حممد ب�قر ال�صدر؟

)1327-1416ه/1909- زعيرت  اأكرم  الدكتور  اإليه  اأ�ص�ر  م�  وهذا   
1996م( من لبن�ن، يف مق�لة ن�صره� عن الكت�ب ب�صحيفة احلي�ة �صنة )1379هـ/ 
1960م(، ج�ء يف مفتتحه� »فل�صفتن� هذا كت�ب قراأته يف ت�أمل، بل در�صته درا�صة 
يف كدح ذهن وجهد فكر، وت�ص�ءلت حني �صرعت يف قراءته بل درا�صته عن موؤلفه 
فل�صفتن�؟  املتكلم يف  اجلمع  �صمري  يعود  من  وعلى  ال�صدر؟  ب�قر  هو حممد  من 
ِرَكة غزير  َمة ُمدنْ وانتهيت من الكت�ب اإىل اليقني ب�أن ال�صيد حممد ب�قر ال�صدر َعالَّ
اأن  كت�به على  وقد حملني  الدف�ع.  ويح�صن  اخل�صم  الكر على  يجيد  االطالع، 
اأنه  االعتق�د  وعلى  املتكلمني،  اأئمة  ويف  االإ�صالميني،  الفال�صفة  ه يف �صف  فَّ اأ�صُ
بوفرة علمه، ووج�هة فكره، وقوة حجته، ينزل املنزلة التي جتيز له اأن يجعل عنوان 

كت�به فل�صفتن�.

زكي امليالد
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اأ�صتطيع التمهيد للحديث عن هذا الكت�ب بكلمة وجيزة  وقد وددت لو 
اأحد ع�رفيه  عن موؤلفه العالمة، ولكن جهلي �صيًئ� عنه ح�ل دون ذلك، ولعل 
ن�أ�صف عليه ونعتذر  الذي  ق�رئيه بكلمة عنه تذهب بجهلن�  يتف�صل علين� مع�صر 

عنه«)1(.

وتطورت هذه املعرفة ب�ل�صيد ال�صدر وات�صعت يف املج�ل العربي بعد ن�صر 
كت�ب »اقت�ص�دن�« ال�ص�در �صنة )1380هـ/ 1961م(، الكت�ب الذي لفت االنتب�ه 
النخب  وبداأت  »فل�صفتن�«،  قبل مع كت�ب  م� ح�صل من  يفوق  وب�صكل  كذلك 
وحت�ول  عنه،  وتت�ص�ءل  جديد،  ا�صم  على  تتعرف  الدينية  وغري  الدينية  الفكرية 

التعرف عليه، ا�صم بداأ ب�ل�صعود، واأخذ ي�صق طريقه بجدارة نحو القمة.

واكت�صب هذا الكت�ب )اقت�ص�دن�( �صهرة وا�صعة يف وقته، وعد اأهم 
اإمك�نية  على  الربهنة  ويف  االإ�صالمي،  االقت�ص�د  جم�ل  يف  �صدر  كت�ب 
الدكتور  الراأي  هذا  مثل  اإىل  واأ�ص�ر  االإ�صالم،  يف  اقت�ص�دي  نظ�م  وجود 
»اقت�ص�دن�  كت�ب  بقوله:  )1332-1402ه/1912-1981م(  املب�رك  حممد 
للبح�ثة االإ�صالمي املفكر ال�صيد حممد ب�قر ال�صدر، وهو اأول حم�ولة علمية فريدة 
من نوعه� ال�صتخراج نظرية االإ�صالم االقت�ص�دية من اأحك�م ال�صريعة االإ�صالمية، 

)1(   لالطالع على ن�ص املق�لة ك�ملة انظر: اأحمد اأبو زيد الع�ملي، حممد ب�قر ال�صدر: ال�صرية وامل�صرية يف حق�ئق 
ووث�ئق، بريوت، موؤ�ص�صة الع�رف، 2007م، ج21، �ص344.

تقــدمي
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� بطريقة جمع فيه� بني االأ�ص�لة الفقهية  من خالل ا�صتعرا�صه� ا�صتعرا�ًص� تف�صيليًّ
ومف�هيم علم االقت�ص�د وم�صطلح�ته«)1(.

التي  اأهم املح�والت  واعتربه الدكتور ح�صن حنفي يف وقت الحق »من 
وجدت يف الفكر االقت�ص�دي االإ�صالمي قبل م� ي�صمى البنوك الالربوية والبنوك 

االإ�صالمية«)2(.

كم� اعتربه الدكتور جم�ل الدين عطية »من الكتب االأوىل التي و�صعت 
منهًج� عميًق� لكيفية و�صع النظرية االإ�صالمية يف جم�ل العلوم االجتم�عية، بل 

اأظن اأنه مل يتم جت�وز هذه الروؤية حتى اليوم«)3(.

وجتددت هذه املعرفة كذلك وتع�ظمت يف املج�ل العربي، بعد ن�صر ال�صيد 
ال�صدر كت�ب »البنك الالربوي يف االإ�صالم« ال�ص�در �صنة )1389هـ/ 1969م(، 
والذي لفت االنتب�ه اإليه اأي�ًص� للمرة الث�لثة، واأث�ر الده�صة واالإعج�ب يف طريقته 

ومنهجه ومع�جلته.

)1(   حممد املب�رك، نظ�م االإ�صالم.. االقت�ص�د مب�دئ وقواعد ع�مة، بريوت، دار الفكر، ط3، 1980م، �ص17.
)2(   جمموعة كت�ب االإم�م ال�صهيد حممد ب�قر ال�صدر �صمو الذات وخلود العط�ء، بريوت، مركز الغدير للدرا�ص�ت، 

2000م، كت�ب املنه�ج )6(، �ص451. 
)3( جم�ل الدين عطية، اإ�صالمية املعرفة اخلربة وامل�صرية، الق�هرة، دار الف�روق، 2009م، �ص101.

زكي امليالد
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»اقت�ص�دن�« الدكتور �صبلي املالط  اأم�م هذا الكت�ب وكت�ب  وحني توقف 
املح�مي اللبن�ين امل�صيحي يف ر�ص�لته للدكتوراة عن ال�صيد ال�صدر، كتب يقول: 
ب�رزة،  ب�أهمية  امل�صريف  واحلقل  االقت�ص�د  يف  ال�صدر  ب�قر  حممد  كت�ب�ت  »تت�صم 
فقب�لة خلفية كال�صيكية مل يكن فيه� وجود لعلم االقت�ص�د، وع�مل اإ�صالمي مل 
يخرج مع حلول ع�م )1386هـ/ 1966م( ب�أي فكرة مت�ص�وقة متم��صكة يف هذا 
املج�ل، اأعد ال�صدر كت�بني جديني ومطولني عن املو�صوع هم�: اقت�ص�دن� والبنك 

الالربوي يف االإ�صالم«)1(.

وبلغت هذه املعرفة ب�ل�صيد ال�صدر ذروته� بعد ن�صر كت�ب »االأ�ص�ص املنطقية 
لال�صتقراء« ال�ص�در �صنة )1392هـ/ 1972م(، وهو الكت�ب الذي ي�صوره تالمذة 

ال�صيد ال�صدر ب�أنه قد جتلت فيه عبقريته، وعقليته العلمية، وتفوقه الفكري.

�صرو�ص  الكرمي  عبد  الدكتور  االإيراين  املفكر  الراأي  هذا  مثل  اإىل  واأ�ص�ر 
لل�صهيد  الفل�صفية  واالبتك�رات  االأفك�ر  »اأبدع  يحوي  الكت�ب  هذا  اإن  بقوله: 
وعقله  �د  الَوقَّ ذهنه  ثمرات  اأحلى  من  ذلك  اإىل  وهو  ال�صدر،  ب�قر  ال�صيد حممد 
كت�ب  اأول  ميثل  االأثر  هذا  اأن  هو  بجراأة  نقوله  اأن  ن�صتطيع  وم�  املبدع.  الب�حث 
ي�صدر من يراع ع�مل )قلم ع�مل( وفقيه م�صلم طوال الت�ريخ االإ�صالمي، يتن�ول 
واحدة من اأهم امل�ص�ئل امل�صريية يف فل�صفة العلم واملنهج املعريف العلمي، تع�ط�ه� 

)1(   �صبلي املالط، جتديد الفقه االإ�صالمي.. حممد ب�قر ال�صدر بني النجف و�صيعة الع�مل، ترجمة: غ�ص�ن غ�صن، 
بريوت، دار النه�ر، ط1، 1998م، �ص147.

تقــدمي
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والغرب  ال�صرق  حكم�ء  واآراء  عقل  مع  ترافقت  ك�ملة  واإح�طة  بب�صرية  املوؤلف 
.)1(»� والتع�مل معه� نقديًّ

هذه املوؤلف�ت رفعت املنزلة الفكرية لل�صيد ال�صدر، واأعطت الفكر االإ�صالمي 
ثقة وزخًم�، واأ�صبحت م�صدر اإله�م للنخب الفكرية والدينية منه� ب�لذات، وحمل 
املق�م يحلو  اإليه الدكتور �صليم�ن دني� بقوله: »يف هذا  اأ�ص�ر  فخر واعتزاز ك�لذي 
يل اأن اأ�صري اإىل مفخرة من مف�خر امل�صلمني، يحق اأن نعتز به� ونف�خر، تلكم هي 
كتب ال�صيد حممد ب�قر ال�صدر، التي م� اأظن اأن الزمن قد ج�ء مبثله� يف مثل هذه 
الظروف التي وجدت فيه�. لقد اأنتجت عبقريته الفذة الكتب االآتية: فل�صفتن�، 
واقت�ص�دن�، تلكم الكتب التي تعر�ص عقيدة االإ�صالم، ونظم مع�مالته عر�ًص� تبدو 
اإىل ج�نبه االآراء التي ت�صمخ به� اأنوف الكفر واملالحدة من الغربيني واأذن�بهم ممن 
ينت�صبون اإىل االإ�صالم وهو منهم براء، وك�أنه� فق�قيع قد طفت على �صطح امل�ء ثم 

مل تلبث اأن اختفت وك�أنه� مل توجد«)2(.

)1(    عبد الكرمي �صرو�ص، تفرج �صنع، طهران: موؤ�ص�صة فرهنكي �صراط، ط3، 1373هـ.�ص )تقومي هجري �صم�صي 
ي�صتخدم يف اإيران منذ 1925م(، �ص426. نقاًل عن: خ�لد توفيق، اأ�صئلة الذكرى والواقع الفكري الراهن، 

جملة ق�ص�ي� اإ�صالمية، العدد الث�لث، 1996م، �ص372.

)2(    مرت�صى الر�صوي، مع رج�ل الفكر يف الق�هرة، �ص163.
"ال�صيعة وفنون االإ�صالم" لل�صيد  َكَتبه الدكتور �صليم�ن دني� �صنة 1967م لكت�ب         ج�ء هذا الكالم يف تقدمي 

ح�صن ال�صدر.

زكي امليالد
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ويرى الدكتور ح�صن حنفي اأن ال�صيد ال�صدر ب�ت »يعد من اأهم املجددين 
االإ�صالميني يف الفكر االإ�صالمي احلديث«)1(.

ومن جهته اعترب الدكتور �صبلي املالط اأن هذه املوؤلف�ت »�ص�منة ل�ص�حبه� يف 
ت�ريخ الع�مل االإ�صالمي يف القرن الع�صرين، منزلة توازي يف رفعته� تلك التي يحظى 
به� امل�صلحون العظم�ء من وزن جم�ل الدين االأفغ�ين)1254-1314ه/1838-

1897م( وحممد عبده  )1266-1323ه/1849-1905م(«)2(. وج�ء يف ر�ص�لة 
لل�صيد  الدكتور زكي جنيب حممود )1323-1413ه/1905-1993م(  وجهه� 
اأ�ص�ر فيه� اإىل موؤلف�ته بقوله: »اإذا اجتمعت هذه االأجنم الثالثة فل�صفتن�،  ال�صدر 
اقت�ص�دن�، واالأ�ص�ص املنطقية لال�صتقراء يف �صم�ء واحدة وجدته� يف حي�تن� الفكرية 

يندر م� جتد م� يع�دله� قيمة يف حم�ولته� لهدايتن� على الطريق ال�صحيح«)3(.

حياته و�شريته

فرباير  القعدة 1353هـ/28  ذي   25( ال�صدر يف  ب�قر  ال�صيد حممد  ولد 
1935م(، يف منطقة الك�ظمية �صم�ل الع��صمة بغداد.

)1(  جمموعة كت�ب االإم�م ال�صهيد حممد ب�قر ال�صدر. �صمو الذات وخلود العط�ء، مرجع �ص�بق، �ص450.
)2(   �صبلي املالط، جتديد الفقه االإ�صالمي.. حممد ب�قر ال�صدر بني النجف و�صيعة الع�مل، مرجع �ص�بق، �ص49.

النظري�ت، بريوت، مركز احل�ص�رة  اإىل فقه  ب�قر ال�صدر من فقه االأحك�م  ال�صهيد حممد  )3(  �ص�ئب عبد احلميد، 
لتنمية الفكر االإ�صالمي، 2008م، �ص62. 

تقــدمي



وينتمي ال�صيد ال�صدر الأ�صرة علمية عريقة من جهتي االأب واالأم؛ فوالده 
ال�صيد حيدر بن اإ�صم�عيل ال�صدر ك�ن ع�ملً� م�صهوًدا له ب�لف�صل، ووالدته هي ابنة 
الفقيه ال�صيخ عبد احل�صني اآل ي��صني، و�صقيقة لثالثة من الفقه�ء املعروفني، هم: 

ال�صيخ حممد ر�ص� وال�صيخ را�صي وال�صيخ مرت�صى.

من  الث�لثة  يف  وهو  )1356هـ/ 1938م(،  �صنة  حيدر  ال�صيد  والده  تويف 
عمره، فتولت والدته رع�يته، واعتنى به اأخوه االأكرب ال�صيد اإ�صم�عيل الذي ك�ن 

ع�ملً� ف��صاًل، كم� حظي بعن�ية اأخواله العلم�ء من اآل ي��صني.

در�ص املرحلة االبتدائية يف مدر�صة منتدى الن�صر ب�لك�ظمية، وتركه� بعد 
ال�صنة الث�لثة وهو يف احل�دية ع�صرة من عمره، ليلتحق ب�لدرا�صة الدينية ويتفرغ 
له�. ُعرف ب�لنب�هة والذك�ء منذ وقت مبكر، و�صهد له بذلك كل من عرفه من 
املواقف  من  العديد  �صريته  يف  وتذكر  بعد،  فيم�  وتالميذه  وزمالئه،  اأ�ص�تذته 
وال�صه�دات الدالة على ذلك، من هذه ال�صه�دات م� ذكره اأحد الطلبة املع��صرين 
له يف املرحلة االبتدائية بقوله: اإن ال�صيد ال�صدر »ك�ن حمط اأنظ�رن� نحن تالميذ 
ك�ن  م�  واأكرث  معلميه،  واحرتام  تقدير  مو�صع  ك�ن  كم�  وكب�ًرا،  �صغ�ًرا  املدر�صة 
ا�صتثن�ء، فقد ك�نت له �صخ�صية تفر�ص  به دون  يلفت نظرن� هو اهتم�م املعلمني 
نظرتك  عن  تختلف  نظرة  اإليه  والنظر  احرتامه،  على  يحملك  و�صلوك  وجوده�، 
لبقية زمالئه. كن� نعرف عنه اأنه مفرط يف الذك�ء، ومتقدم يف درو�صه تقدًم� يبز به 
زمالءه كثرًيا وندر نظريه. وم� طرق اأ�صم�عن� اأن هن�ك تلميًذا يف املدار�ص االأخرى 
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املُِجّد  للط�لب  منوذًج�  معلموه  اتخذه  لذا  وذك�ء؛  فطنة  من  يبلغه  م�  بع�ص  يبلغ 
واملوؤدب واملطيع«)1(.

يف �صنة )1365هـ /1946م( انتقل برفقة اأخيه االأكرب ال�صيد اإ�صم�عيل، 
وب�قي اأفراد ع�ئلته اإىل مدينة النجف، وهو يف الث�لثة ع�صرة من عمره.

االإم�مية،  امل�صلمني  عند  الدينية  الدرا�ص�ت  مركز  النجف  مدينة  وتعد 
الدرا�ص�ت  حقل  يف  تخ�ص�صوا  الذين  عند  اأ�ص��صية  حمطة  دوًم�  متثل  وك�نت 

الفقهية واالأ�صولية.

اأم�ص�ه�  �صنة،  اأربع ع�صرة  النجف  ال�صدر يف حوزة  ال�صيد  امتدت درا�صة 
يف اجلد واالجته�د واملث�برة؛ فقد ذكر لبع�ص تالمذته اأنه ك�ن »يقتطف اأكرث من 
املط�لعة  يق�صمه� بني  العلمي، وك�ن  للتح�صيل  والنه�ر  الليل  �ص�عة من  ع�صرين 

والكت�بة والتفكري«)2(.

»اإنني  ال�صيد ال�صدر:  اأي�م طلبه وحت�صيله للعلم يقول  وحني يتحدث عن 
يف االأي�م التي كنت اأطلب فيه� العلم، كنت اأعمل يف طلب العلم كل يوم بقدر 

ين«)3(. درِّ عمل خم�صة اأ�صخ��ص جُمِ

)1( ك�ظم احل�ئري، مب�حث االأ�صول، قم، مكتب االإعالم االإ�صالمي، ج1، 1407هـ، �ص33.
)2(  حممد ر�ص� النعم�ين، ال�صهيد ال�صدر �صنوات املحنة واأي�م احل�ص�ر، قم، ن�صر املوؤلف، 1996م، �ص80.

)3(  ك�ظم احل�ئري، مب�حث االأ�صول، مرجع �ص�بق، ج1، �ص47.
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ويف مك�ن اآخر يقول: »اإنني كنت اأعي�ص يف منتهى الفقر والف�قة، ولكنني 
كنت اأ�صتغل منذ ا�صتيق�ظي من النوم يف كل يوم بطلب العلم، كنت اأن�صى كل 
�صيء وكل ح�جة معي�صية، اإىل اأن اأف�ج�أ من قبل الع�ئلة مبط�لبتي بغذاء يقت�تون 

به، وكنت اأحت�ر عندئذ يف اأمري«)1(.

بداأ  ثم�نيني�ته  وبداية  الهجري  ع�صر  الرابع  القرن  �صبعيني�ت  اأواخر  ويف 
ب�إلق�ء الدرو�ص العلمية يف  ال�صيد ال�صدر وهو يف اخل�م�صة والع�صرين من عمره، 
اأ�صول الفقه اأواًل، ثم يف الفقه ث�نًي�، وهي الدرو�ص التي تعرف يف نظم احلوزات 
الدرا�ص�ت  مراحل  اأعلى  ومتثل  اخل�رج،  ببحث  االإم�مية  امل�صلمني  عند  الدينية 

الدينية، وتع�دل مرحلة الدرا�ص�ت العلي� النه�ئية يف نظم اجل�مع�ت احلديثة.

وقد اأخذ جنم ال�صيد ال�صدر ي�صطع ع�لًي� يف ح��صرة النجف العلمية، وي�ص�ر 
اإليه ب�لبن�ن، وب�ت الطلبة يق�صدونه للتتلمذ عليه، كم� يق�صده العلم�ء واملفكرون 
من  والتزود  معه،  والتح�ور  عليه،  للتعرف  وخ�رجه  العراق  داخل  من  �ب  والُكتَّ

علمه ومع�رفه. 

اأن ينتهي م�صري هذا املفكر الكبري اإىل   � لهذا ك�ن من املوؤمل واملحزن حقًّ
ا يف مدينة النجف، ويعلن عن �صه�دته يف )23 جم�دى االأوىل  االإعدام، ويدفن �صرًّ
1400هـ/ 9 اإبريل 1980م(، ونكتفي هن� بنعي الدكتور زكي جنيب حممود نقاًل 

)1(  ك�ظم احل�ئري، امل�صدر نف�صه، �ص47.
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عن �صحيفة االأهرام امل�صرية قوله: »اإن اإعدام مفكر �ص�هم يف تنمية العقل العربي 
م اأفذاذه�،  االإ�صالمي تثري لدين� م�ص�عر التقزز واال�صمئزاز؛ ف�لدول املتقدمة ُتَكررِّ

اأم� العراق فُيعدم مفكريه«)1(.

اأ�شاتذته وتالمذته

يذكر يف �صرية ال�صيد ال�صدر اأنه اعتمد كثرًيا على نف�صه يف مط�لعة كتب 
واأبح�ث م� يعرف يف الدرا�ص�ت الدينية االإم�مية مبرحلة ال�صطوح، وهي مرحلة م� 

قبل الدرا�ص�ت العلي� التي تعرف مبرحلة بحث اخل�رج.

�صريته  عن  احلديث  عند  دائًم�  ذكرهم  يتكرر  الذين  اأ�ص�تذته  اأبرز  ومن 
العلمية، اأ�ص�تذة اأربعة، وهم:

اإ�صم�عيل ال�صدر، �صقيقه االأكرب، توىل تدري�ص ال�صيد ال�صدر  1- ال�صيد 
نظم  يف  االأوىل  املرحلة  وهي  املقدم�ت،  مبرحلة  يعرف  م�  واأبح�ث  كتب  بع�ص 

الدرا�ص�ت االإم�مية.

اإ�صم�عيل ال�صدر تعليقه على كت�ب  ومن االآث�ر الالفتة واملن�صورة لل�صيد 
»الت�صريع اجلن�ئي يف االإ�صالم« للدكتور عبد الق�در عودة، وتويف ال�صيد اإ�صم�عيل 

�صنة )1388هـ/ 1968م(.

)1( اأحمد اأبو زيد الع�ملي، حممد ب�قر ال�صدر: ال�صرية وامل�صرية، ج4، مرجع �ص�بق، �ص331.
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2- ال�صيخ حممد ر�ص� اآل ي��صني، �صقيق والدته وهو من الفقه�ء املعروفني 
تويف �صنة 1370هـ، ح�صر عنده ال�صيد ال�صدر درو�ص بحث اخل�رج.

3- ال�صيد اأبو الق��صم اخلوئي، اأحد اأبرز فقه�ء االإم�مية يف الع�صر احلديث 
تويف �صنة 1413هـ، ح�صر ال�صيد ال�صدر درو�ص بحثه اخل�رج يف اأ�صول الفقه م� 

يق�رب اأربع ع�صرة �صنة.

»احلكمة  كت�ب  ال�صدر  ال�صيد  عنده  در�ص  الب�دكوبي،  ال�صيخ �صدرا   -4
املتع�لية« يف الفل�صفة، للفيل�صوف املعروف مال �صدرا ال�صريازي)1050ه/1640م(، 
اأال  عليَّ  »ا�صرتط  ال�صدر  ال�صيد  اإن  قوله  الب�دكوبي  ال�صيخ  ل�ص�ن  على  ويذكر 
يت�بعني يف التدري�ص الرتيب لهذا الكت�ب، بل طلب مني اأن يقراأ علي كل يوم 
َكَل عليه فقبلت، واأنهى درا�صته للكت�ب  �صفح�ت من الكت�ب، وي�ص�ألني عم� اأَ�صنْ

ب�صرعة على هذا ال�صكل«)1(.

اأم� تالمذته فهن�ك �صريحة كبرية متتد من العراق ولبن�ن واإيران وال�صعودية 
والبحرين، وت�صل اإىل الهند وب�ك�صت�ن واأفغ�ن�صت�ن، ومن اأبرز هوؤالء:

1- ال�صيد حممود اله��صمي ال�ص�هرودي، الذي �صنف كت�بً� يف تقريرات 
هذه  غطت  العلي�،  الدرا�ص�ت  ملرحلة  الفقه  اأ�صول  يف  ال�صدر  ال�صيد  درو�ص 

)1( عبد اجلب�ر الرف�عي، منهج ال�صهيد ال�صدر يف جتديد الفكر االإ�صالمي، دم�صق، دار الفكر، 2001م، �ص41.
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التقريرات م� يق�رب اثنتي ع�صرة �صنة من الدر�ص والبحث، و�صدرت ك�ملة يف 
مب�حث  خمتلف  اإىل  وتطرقت  االأ�صول«،  علم  يف  »بحوث  بعنوان  اأجزاء  �صبعة 

اأق�ص�م اأ�صول الفقه.

ومن املن��صب املهمة التي �صغله� ال�صيد ال�ص�هرودي من�صب رئي�ص ال�صلطة 
طبًق�  االإ�صالمي  الفقه  مع�رف  دائرة  موؤ�ص�صة   � ح�ليًّ ويرتاأ�ص  اإيران،  يف  الق�ص�ئية 

ملذهب اأهل البيت، ومقره� مدينة قم االإيرانية.

تقريرات  يف  كت�بً�  �صنف  االآخر  هو  احل�ئري،  احل�صيني  ك�ظم  ال�صيد   -2
يف  �صدرت  العلي�،  الدرا�ص�ت  ملرحلة  الفقه  اأ�صول  يف  ال�صدر  ال�صيد  درو�ص 
ثالثة اأجزاء كبرية بعنوان »مب�حث االأ�صول«، طبعت يف مدينة قم االإيرانية �صنة 

1407هـ.

وراء  »م�  مو�صوعة  �ص�حب  ال�صدر،  �ص�دق  حممد  حممد  ال�صيد   -3
الفقه«، وينت�صب اإليه م� يعرف يف العراق ب�لتي�ر ال�صدري، تعر�ص لالغتي�ل �صنة 

1419هـ.

4- ال�صيخ حممد علي الت�صخريي، من ال�صخ�صي�ت االإ�صالمية املعروفة، 
اأمني ع�م املجمع الع�ملي للتقريب بني املذاهب االإ�صالمية يف طهران.

تقــدمي
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بعنوان  كت�ب  يف  الغروي  حممد  ال�صيد  �صريتهم  وثق  اآخرين  ج�نب  اإىل 
اأحمد  اللبن�ين  الب�حث  اأ�صم�ئهم  اإىل  واأ�ص�ر  ال�صدر«،  ال�صهيد  االإم�م  »تالمذة 
اأبو زيد يف كت�به »حممد ب�قر ال�صدر ال�صرية وامل�صرية«، واأو�صلهم اإىل م�ئة واأربعة 

و�صتني ا�صًم� من العراق وخ�رجه.

موؤلفـاته

بداأ ال�صيد ال�صدر الكت�بة والت�أليف منذ وقت مبكر، وهذه ق�ئمة مبوؤلف�ته 
التي �صدرت يف حي�ته وبعد غي�به، وهي مرتبة بح�صب ت�ريخ �صدروه�:

1- فدك يف التاريخ

 كتبه وعمره �صبعة ع�صر ع�ًم�، �صدر يف طبعته االأوىل عن املكتبة احليدرية 
يف مدينة النجف �صنة )1374هـ/1955م(.

2- غاية الفكر

كت�ب يف اأ�صول الفقه، رتبه املوؤلف يف ع�صرة اأجزاء، تتن�ول مب�حث االأدلة 
العقلية، مل ي�صدر منه  اإال اجلزء اخل�م�ص وفقدت ب�قي االأجزاء.

�صنة  النجف  مدينة  يف  احليدرية  املكتبة  عن  االأوىل  طبعته  يف  �صدر 
)1374هـ/1955م(.

زكي امليالد



3- فل�شفتنا

ج�ء يف غالف الكت�ب اأنه: درا�صة مو�صوعية يف معرتك ال�صراع الفكري 
وامل�دية  االإ�صالمية  الفل�صفة  وخ��صة  الفل�صفية،  التي�رات  خمتلف  بني  الق�ئم 

الدي�لكتيكية امل�رك�صية)1(.

املعرفة،  نظرية  مبحث  تن�ول  االأول  الق�صم  ق�صمني:  اإىل  الكت�ب  يتوزع 
وتن�ول الق�صم الث�ين مبحث املفهوم الفل�صفي للع�مل.

ا�صتغرق العمل يف ت�أليفه كم� يقول املوؤلف ع�صرة اأ�صهر متظ�فرة، �صدر يف 
طبعته االأوىل عن مطبعة االآداب يف مدينة النجف �صنة 1379هـ /1959م.

�صنة  لندن  و�صدر يف  عين�تي،  �صم�ص  برتجمته  ق�م  االإجنليزية،  اإىل  ترجم 
1987م.

4- اقت�شادنا

ج�ء يف غالف الكت�ب اأنه: درا�صة مو�صوعية تتن�ول ب�لنقد والبحث املذاهب 
االقت�ص�دية للم�رك�صية والراأ�صم�لية واالإ�صالم يف اأ�ص�صه� الفكرية وتف��صيله�.

2929 تقــدمي

اإىل  الذي يو�صل  ال�صيوعية مبعنى اجلدل  تبنى عليه  الذي  االأ�ص��ص  املح�ورة، وهو  اأو  )1(  الدي�لكتيك هو اجلدل 
النظري�ت والقواعد التي حتكم الن��ص وت�صري حي�تهم ال�صي��صية واالقت�ص�دية واالجتم�عية. وامل�دية الدي�لكتيكية 

هي النظرة الع�ملية للحزب امل�رك�صي اللينيني.
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يتوزع الكت�ب اإىل ق�صمني: الق�صم االأول تن�ول نقد امل�رك�صية والراأ�صم�لية، 
وتن�ول الق�صم الث�ين االقت�ص�د االإ�صالمي ومع�مله الرئي�صية.

�صنة  النجف  مدينة  يف  النعم�ن  مطبعة  عن  االأوىل  طبعته  يف  �صدر 
والرتكية،  واالأمل�نية  االإجنليزية  منه�  لغ�ت  عدة  اإىل  ترجم  )1381هـ/1961م(، 
اعتم�ده يف  وجرى  منه،  الأجزاء  ترجمة  وبع�صه�  للكت�ب،  ك�ملة  ترجمة  بع�صه� 

من�هج عدد من اجل�مع�ت العربية واالإ�صالمية.

5- املعامل اجلديدة لالأ�شول

الفقه، يتوخى- كم� يقول املوؤلف- تقدمي علم االأ�صول  اأ�صول  كت�ب يف 
ب�صورة مب�صطة للمبتدئني، وي�ص�عد الهواة الراغبني يف درا�صة هذا العلم.

يتوزع الكت�ب اإىل ق�صمني، الق�صم االأول حمل عنوان »املدخل اإىل علم 
االأ�صول«، والق�صم الث�ين حمل عنوان »بحوث علم االأ�صول«.

�صدر يف طبعته االأوىل يف مدينة النجف �صنة )1385هـ/1965م(.

6- البنك الالربوي يف الإ�شالم

ا على �صوؤال بعثت به اللجنة التح�صريية لبيت  الكت�ب يف االأ�صل ج�ء ردًّ
التمويل الكويتي، التي �صكلت يف وزارة االأوق�ف لو�صع نظ�م لبنك اإ�صالمي ال 

ربوي.
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يف هذا الكت�ب اقرتح املوؤلف اأن تتحدد ال�صي��صة الع�مة للبنك الالربوي 
يف اإط�ر ثالثة اأ�ص�ص، هي:

1-  اأن ال يخ�لف اأحك�م ال�صريعة االإ�صالمية.
2- اأن يكون ق�دًرا على احلركة وحتقيق النج�ح والربح كب�قي املوؤ�ص�ص�ت.

3-  اأن متكنه �صيغته االإ�صالمية من النج�ح بو�صفه بنًك�، واأن مي�ر�ص دوره 
املطلوب يف احلي�ة االقت�ص�دية.

عالق�ت  تنظيم  عن  حتدث  االأول  الف�صل  ف�صلني:  اإىل  الكت�ب  يتوزع 
الوظ�ئف  تق�صيم  عن  حتدث  الث�ين  والف�صل  وامل�صتثمرين،  ب�ملودعني  البنك 
الكويت  الكت�ب يف  �صدر  الفقهية،  املالحق  ببع�ص  واختتم  للبنوك،  االأ�ص��صية 

�صنة )1389هـ/1969م(.

7- الأ�ش�س املنطقية لال�شتقراء

بن�ء نظرية املعرفة على  اإع�دة  يح�ول هذا الكت�ب -ح�صب قول املوؤلف- 
اأ�ص��ص معني، ودرا�صة نق�طه� االأ�ص��صية، وحني �صئل ال�صيد ال�صدر عن البواعث 
الع�مل  اال�صترياد يف  مرحلة  »اإن  بقوله:  اأج�ب  الكت�ب  هذا  لت�أليف  دعته  التي 

ر اإبداعن� اإىل الغرب«)1(. درِّ االإ�صالمي من الغرب يجب اأن تنتهي، وعلين� اأن ُن�صَ

تقــدمي

)1(   حممد احل�صيني، االإم�م ال�صهيد ال�صيد حممد ب�قر ال�صدر: درا�صة يف �صريته ومنهجه، بريوت، دار الفرات، 
1989م، �ص98
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�صبع  ا�صتغرق  الكت�ب  لهذا  والت�أليف  والتح�صري  االإعداد  اأن  ويذكر 
�صنوات.

املذهب  موقف  تن�ول  االأول  الق�صم  اأق�ص�م:  اأربعة  اإىل  الكت�ب  ويتوزع 
العقلي من الدليل اال�صتقرائي، والق�صم الث�ين تن�ول املذهب التجريبي ك��صًف� 
عن عجزه، والق�صم الث�لث تن�ول تف�صري الدليل اال�صتقرائي على اأ�ص��ص نظرية 
�صوء  على  املعرفة  نظرية  يف  الرئي�صية  النق�ط  تن�ول  الرابع  والق�صم  االحتم�ل، 

النت�ئج امل�صتخل�صة من البحوث ال�ص�بقة.

ويق�صد  للمعرفة،  الذاتي  املذهب  عليه�  اأطلق  بنظرية  املوؤلف  خرج  وقد 
به� الك�صف عن اجت�ه جديد يف نظرية املعرفة يختلف عن االجت�هني التقليديني: 

املذهب العقلي واملذهب التجريبي.

�صنة  بريوت  يف  الفكر  دار  عن  االأوىل  طبعته  يف  الكت�ب  �صدر 
)1391هـ/1972م(.

8- بحوث يف �شرح العروة الوثقى

كت�ب يف الفقه، وهو عب�رة عن تعليقه على كت�ب »العروة الوثقى« للفقيه 
ال�صيد حممد ك�ظم اليزدي؛ فقد تع�رف عند فقه�ء االإم�مية كت�بة تعليقه على 

هذا الكت�ب متى م� بلغ الواحد منهم درجة االجته�د.

زكي امليالد
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�صدر الكت�ب يف اأربعة اأجزاء يف مدينة النجف ب�لعراق، طبع اجلزء االأول 
منه �صنة )1391هـ/1972م(.

9- املدر�شة الإ�شالمية

�صنة  �صدر  واحد  كت�ب  يف  الحًق�  جمعت�  منف�صلتني،  حلقتني  يف  �صدر 
1975م، �صوف نتحدث عنه الحًق�.

10- موجز اأحكام احلج

اأحك�م وفت�وى فقهية حول اأداء من��صك احلج، �صدر يف طبعته االأوىل يف 
مدينة النجف �صنة )1395هـ/1976م(.

11- تعليقه على منهاج ال�شاحلني

كت�ب يف الفقه، وهو عب�رة عن تعليقه على كت�ب »منه�ج ال�ص�حلني« للفقيه 
ال�صيد حم�صن احلكيم، يقع الكت�ب يف جزاأين: اجلزء االأول للعب�دات، واجلزء 

الث�ين للمع�مالت.

�صدر الكت�ب يف طبعته االأوىل يف مدينة النجف �صنة )1395هـ/1976م(.

12- الفتاوى الوا�شحة

اأربعة  اإىل  توزعت  الفقه،  اأبواب  ملختلف  وتف�صيلية  �ص�ملة  عملية  ر�ص�لة 
الث�ين يف االأموال وي�صمل االأموال  الق�صم  العب�دات،  الق�صم االأول يف  اأق�ص�م: 

تقــدمي
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يف  الرابع  الق�صم  اخل��ص،  ال�صلوك  يف  الث�لث  الق�صم  اخل��صة،  واالأموال  الع�مة 
ال�صلوك الع�م.

وت�صمنت هذه الر�ص�لة مقدمة طويلة يف اأ�صول الدين، كم� احتوت على 
خ�متة طويلة حملت عنوان »نظرة ع�مة يف العب�دات«.

�صدرت يف طبعته� االأوىل يف مدينة النجف �صنة )1396هـ/ 1977م(.

13- بحث حول الولية

االإم�مية  »ت�ريخ  في��ص  اهلل  عبد  الدكتور  لكت�ب  ت�صدير  االأ�صل  يف  هو 
الت�صدير  هذا  �صدر  )1390هـ/1970م(،  �صنة  ال�ص�در  ال�صيعة«  واأ�صالفهم 
�صنة  العراق  يف  وطبع  جديدة،  اإ�ص�ف�ت  عليه  اأدخلت  اأن  بعد  كت�ب،  يف 

)1396هـ/1976م(.

خمتلفة،  عن�وين  بثالثة  حمققة  طبع�ت  ثالث  الكت�ب  هذا  من  �صدرت 
هي:

1-   الت�صيع ظ�هرة طبيعية يف اإط�ر الدعوة االإ�صالمية، حققه� ال�صيد ط�لب 
الرف�عي، و�صدرت يف الق�هرة �صنة )1397هـ/ 1977م(.

2-  ن�ص�أة ال�صيعة والت�صيع، حققه� الدكتور عبد اجلب�ر �صرارة، �صدرت عن 
دار الغدير يف بريوت.

زكي امليالد
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التخ�ص�صية  والدرا�ص�ت  االأبح�ث  مركز  حققه�  واالإ�صالم،  3-   الت�صيع 
االأعم�ل  �صمن  االإيرانية  قم  مدينة  يف  و�صدرت  ال�صدر،  لل�صهيد 

الك�ملة التي حملت عنوان »تراث ال�صهيد ال�صدر«.

14-  بحث حول املهدي

هو يف االأ�صل مقدمة ملو�صوعة االإم�م املهدي لل�صيد حممد ال�صدر، طبعت 
م�صتقلة يف كت�ب �صنة )1397هـ/ 1977م(.

مركز  عن  بريوت  يف  و�صدر  �صرارة،  اجلب�ر  عبد  الدكتور  الكت�ب  حقق 
الغدير �صنة )1418هـ/1997م(.

15- درو�س يف علم الأ�شول

اأن يكون منهًج� جديًدا  املوؤلف  اأراد منه  الفقه،  اأ�صول  كت�ب درا�صي يف 
وحديًث� يف درا�صة هذا العلم على مراحل متدرجة، تبداأ من املرحلة االأوىل والتي 

تعرف ب�ملقدم�ت، وت�صل اإىل م� قبل مرحلة بحث اخل�رج.

يتكون الكت�ب من ثالث حلق�ت، ويقع يف جزاأين، �صدر يف بريوت عن 
دار الكت�ب اللبن�ين �صنة )1398هـ/1978م(.

�صدرت حول الكت�ب عدة تعليق�ت، وعدة �صروح يف اأوق�ت خمتلفة.

تقــدمي
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16- املر�شل. الر�شول. الر�شالة

هو يف االأ�صل موجز اأ�صول الدين امل�صمن يف كت�ب »الفت�وى الوا�صحة«، 
�صدر بهذا العنوان يف طبعة م�صتقلة.

حققه الدكتور عبد اجلب�ر الرف�عي، و�صدر بعنوان »موجز يف اأ�صول الدين«، 
و�صم اإليه حم��صرتني حول الوحي وختم النبوة، واأ�ص�ف اإليه م�دة »نظرة ع�مة يف 
العب�دات«، �صدر عن دار حبيب يف مدينة قم االإيرانية �صنة )1417هـ/1997م(.

17- نظرة عامة يف العبادات

هو يف االأ�صل خ�متة كت�ب »الفت�وى الوا�صحة«، �صدر عن دار التع�رف يف 
بريوت.

18ـ الإ�شالم يقود احلياة

كت�ب ي�صتمل على �صت حلق�ت، هي:
1ـ ملحة فقهية متهيدية عن م�صروع د�صتور اجلمهورية االإ�صالمية.

2ـ �صورة عن اقت�ص�د املجتمع االإ�صالمي.
3ـ خطوط تف�صيلية عن اقت�ص�د املجتمع االإ�صالمي.

4ـ خالفة االإن�ص�ن و�صه�دة االأنبي�ء.

زكي امليالد
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5ـ من�بع القدرة يف الدولة االإ�صالمية.
6ـ االأ�ص�ص الع�مة للبنك يف املجتمع االإ�صالمي.

       �صدر الكت�ب �صنة )1399هـ/ 1979م(.

19- اأهل البيت تنوع اأدوار ووحدة هدف

حم��صرات األق�ه� املوؤلف يف اأوق�ت متفرقة، ترجع اإىل م� بني �صنة )1385هـ/ 
1966م( و�صنة )1388هـ/ 1969م(، و�صدرت يف كت�ب بعد غي�به، ويق�ل اإن 

من و�صع هذا العنوان هو ال�صيخ حممد جعفر �صم�ص الدين)1(.

ال�صدر،  لل�صهيد  التخ�ص�صية  والدرا�ص�ت  االأبح�ث  مركز  الكت�ب  حقق 
و�صدر �صمن مو�صوعة تراث ال�صهيد ال�صدر بعنوان »اأئمة اأهل البيت ودورهم يف 

حت�صني الر�ص�لة االإ�صالمية«.

20- حما�شرات يف التف�شري املو�شوعي للقراآن.

جمموعة درو�ص يف التف�صري األق�ه� املوؤلف على طلبة العلوم الدينية يف مدينة 
النجف �صنة )1389هـ/1970م(، و�صدرت منقحة يف ثالث طبع�ت، هي:

التوجيه  دار  عن  �صدر  للقراآن،  املو�صوعي  التف�صري  يف  1-   مقدم�ت 
االإ�صالمي يف بريوت والكويت �صنة )1400هـ/ 1980م(.

)1( اأحمد اأبو زيد الع�ملي، حممد ب�قر ال�صدر: ال�صرية وامل�صرية، مرجع �ص�بق، ج4، �ص371.

تقــدمي
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�صي�غة  واأع�د  حه  نَقَّ القراآن،  يف  الت�ريخية  ال�صنن  القراآنية..  2-   املدر�صة 
عب�راته ال�صيخ حممد جعفر �صم�ص الدين، �صدر يف بريوت.

3-   التف�صري املو�صوعي والفل�صفة االجتم�عية يف القراآن الكرمي، �صدر عن 
الدار الع�ملية يف بريوت.

عن  احلديث  ويتن�ول  نظري،  االأول  الق�صم  ق�صمني:  اإىل  الكت�ب  يتوزع 
تطبيقي،  الث�ين  والق�صم  القراآن.  تف�صري  املو�صوعي يف  التجزيئي واالجت�ه  االجت�ه 

ويتن�ول احلديث عن ال�صنن الت�ريخية يف القراآن الكرمي.

21-  املنطق الو�شعي واليقني الريا�شي

الث�نية،  ال�صنة  العراقية،  االإمي�ن  جملة  يف  ن�صرت  مق�لة  االأ�صل  يف  هو 
العددان االأول والث�ين �صنة )1384هـ/ 1965م(، �صدر يف كتيب �صغري �صنة  

)1400هـ/1980م(.

22- ر�شالتنا

االأ�صواء  جملة  يف  املوؤلف  ن�صره�  افتت�حية  مق�الت  خم�ص  ي�صم  كت�ب 
العراقية، �صدرت يف كت�ب �صنة )1400هـ/ 1980م(.

23- املحنة

حم��صرات حول املحنة واالمتح�ن.

زكي امليالد
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24- النبوة اخلامتة

حم��صرة األق�ه� املوؤلف يف مدينة النجف �صنة )1388هـ/1968م( مبن��صبة 
القزويني،  جودت  ال�صيد  وحتقيقه�  حتريره�  اأع�د  ال�صريفة،  النبوية  البعثة  ذكرى 

و�صدرت يف كت�ب �صنة )1402هـ/ 1982م(.

هذه املوؤلف�ت طبعت عدة طبع�ت يف بريوت وقم، وجمعت ك�ملة، و�صدرت 
يف ع�صرين جملًدا بعنوان »تراث ال�صهيد ال�صدر«، �صدرت يف مدينة قم االإيرانية 

عن مركز االأبح�ث والدرا�ص�ت التخ�ص�صية لل�صهيد ال�صدر.

ِجَمت اإىل اللغة الف�ر�صية وطبعت عدة طبع�ت. كم� اأن هذه املوؤلف�ت ُترنْ

ال�شدر .. وامل�شروع الفكري

ك�صفت موؤلف�ت ال�صيد ال�صدر عن م�صروع فكري عرف ومتيز به، ودع� اإليه، 
وعمل من اأجله، و�صعى لرفده وتطويره، وبن�ء َلِبَن�ته، وتكميل حلق�ته.

كت�به  �صدور  مع  الفكري  امل�صروع  هذا  عن  االإعالن  ال�صدر  ال�صيد  وبداأ 
»فل�صفتن�«، الذي اعتربه نقطة انطالق لتفكري مت�صل�صل يح�ول درا�صة االإ�صالم 
من الق�عدة اإىل القمة، واأنه ميثل -ح�صب قوله- احللقة االأوىل يف مع�جلة ال�صرح 
االإ�صالمي ال�ص�مخ، لتتلوه� بعد ذلك الدرا�ص�ت املتعلقة ب�لبني�ت الفوقية لهذا 

ال�صرح االإ�صالمي.

تقــدمي



ولعل اأو�صح ن�ص ي�صرح فل�صفة امل�صروع الفكري لل�صيد ال�صدر، هو م� اأ�ص�ر 
اإليه يف مقدمة كت�به »اقت�ص�دن�«، حني حتدث عن اأن م� يريده من هذه الدرا�ص�ت 
االإ�صالمية هو اأن تكتمل يف نه�ية املط�ف -ح�صب قوله- »�صورة ذهنية ك�ملة عن 
� يف  االإ�صالم، بو�صفه عقيدة حية يف االأعم�ق، ونظ�ًم� ك�ماًل للحي�ة، ومنهًج� خ��صًّ

الرتبية والتفكري«)1(.

امل�صروع  هذا  يف  والت�أمل  النظر  عند  اإليه  الرجوع  ميكن  ن�ص  اأول  واإن 
� الذي خ�ص به ال�صيد ال�صدر كت�ب »فل�صفتن�«،  الفكري، هو التمهيد املطول ن�صبيًّ
ـ  قوله  ـ ح�صب  ت�صود  التي  الكربى  االجتم�عية  املذاهب  اأهم  فيه عن  وحتدث 
اختالف  مدى  على  الفكري  ال�صراع  بينه�  ويقوم  الع�مة،  االإن�ص�نية  الذهنية 
وجوده� االجتم�عي يف حي�ة االإن�ص�ن، وهذه املذاهب االجتم�عية يف نظره اأربعة: 
والنظ�م  ال�صيوعي،  والنظ�م  والنظ�م اال�صرتاكي،  الراأ�صم�يل،  الدميقراطي  النظ�م 

االإ�صالمي.

درا�صة  وبعد  املط�ف،  نه�ية  يف  ال�صدر  ال�صيد  اإليه�  ينتهي  التي  والنتيجة 
وحتليل هذه املذاهب االجتم�عية االأربعة، يقول عنه� اإن »امل�صكلة االأ�ص��صية التي 
تتولد عنه� كل ال�صرور االجتم�عية، وتنبعث منه� خمتلف األوان االآث�م، مل تع�لج 

)1( حممد ب�قر ال�صدر، اقت�ص�دن�، بريوت، دار التع�رف، 1991م، �ص25.

40 40
زكي امليالد



4141

الب�صري يف  الداء، وت�صت�أ�صله من ج�صم املجتمع  التي حت�صم  املع�جلة ال�صحيحة 
غري املذهب االجتم�عي لالإ�صالم من مذاهب«)1(.

ويرتتب على هذا االأمر يف نظر ال�صيد ال�صدر »اأن نقف عند املبداأ االإ�صالمي 
يف فل�صفته عن احلي�ة والكون، ويف فل�صفته عن االجتم�ع واالقت�ص�د، ويف ت�صريع�ته 
االإ�صالمي  والفكر  االإ�صالمي،  للوعي  الك�ملة  املف�هيم  لنح�صل على  ومن�هجه؛ 
من  ويتبنى  من�هج  من  يقرر  فيم�  االأخرى  املب�دئ  وبني  بينه  مق�رنني  ال�ص�مل، 

عقيدة«)2(.

وقد اأراد ال�صيد ال�صدر اأن يتخذ من الفل�صفة نقطة بداية وانطالق مل�صروعه 
الفكري، وذلك بن�ء على خلفية يقرره� بقوله: »اإن درا�صتن� لكل مبداأ تبداأ بدرا�صة 
والكون وطريقة فهمهم�، فمف�هيم كل  يقوم عليه من عقيدة ع�مة من احلي�ة  م� 
مبداأ عن احلي�ة والكون ت�صكل البنية االأ�ص��صية لكي�ن ذلك املبداأ، وامليزان االأول 
المتح�ن املب�دئ هو اختب�ر قواعده� الفكرية االأ�ص��صية التي يتوقف على مدى 

اأحك�مه� و�صحته� اأحك�م البني�ت الفوقية وجن�حه�«)3(.

)1( حممد ب�قر ال�صدر، فل�صفتن�، بريوت، دار التع�رف، 1998م، �ص45.
)2(  املرجع ال�ص�بق، �ص46.

)3(   املرجع ال�ص�بق، �ص46.

تقــدمي
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والأجل هذا خ�ص�ص ال�صيد ال�صدر كت�ب »فل�صفتن�« ليكون احللقة االأوىل 
لدرا�صة البنية التحتية الق�عدية، التي هي نقطة االنطالق للمبداأ الذي هو-ح�صب 
البني�ت  بدرا�صة  ق�م  ثم  ومن  للحي�ة،  نظ�م  عنه�  ينبثق  احلي�ة  يف  عقيدة  قوله- 

الفوقية يف موؤلف�ته االأخرى يف »اقت�ص�دن�« وغريه.

وعند النظر يف هذا امل�صروع الفكري ميكن القول اإن ال�صيد ال�صدر اأراد منه 
اأن يتحرك يف اجت�هني، اجت�ه ن�ظر اإىل اخل�رج، واجت�ه ن�ظر اإىل الداخل:

االجتم�عية  املذاهب  نقد  ال�صدر  ال�صيد  ح�ول  االأول  االجت�ه  ب�ص�أن   .
وامل�رك�صية،  واال�صرتاكية  الراأ�صم�لية  وحتديًدا  اليوم،  ع�مل  يف  واملوؤثرة  الق�ئمة 
وهي املذاهب املتن�زعة واملتدافعة مع املذهب االجتم�عي االإ�صالمي، مع الرتكيز 

ال�صديد على نقد امل�رك�صية من الن�حيتني الت�ريخية والفل�صفية.

وهذا الرتكيز على امل�رك�صية كم� جتلى بو�صوح كبري يف كت�بي »فل�صفتن�« 
و»اقت�ص�دن�«، يرجع اإىل اأمرين اأ�ص��صيني، هم�:

لكت�ب  متهيده  يف  ال�صدر  ال�صيد  �صرحه  فل�صفي  ط�بع  له  االأول:  االأمر 
عقيدة  من  منبثًق�  لي�ص  الدميقراطي  الراأ�صم�يل  »النظ�م  اإن  بقوله  »فل�صفتن�«، 
معينة عن احلي�ة والكون، وال مرتكًزا على فهم ك�مل لقيمه� التي تت�صل ب�حلي�ة 
االجتم�عية وتوؤثر فيه�، وهو لهذا لي�ص مبداأ ب�ملعنى الدقيق للفظ املبداأ؛ الأن املبداأ 

عقيدة يف احلي�ة ينبثق عنه� نظ�م للحي�ة.

زكي امليالد
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واأم� اال�صرتاكية وال�صيوعية امل�رك�صيت�ن فقد و�صعت� على ق�عدة فكرية وهي 
»الفل�صفة امل�دية اجلدلية«)1(.

واالإ�صالم( البد  )امل�رك�صية  »فل�صفتني  اأم�م  اأنن�  ال�صدر  ال�صيد  يرى  لهذا 
ن�صيد  اأن  يجب  التي  للحي�ة  ال�صحيحة  الفكرية  الق�عدة  لنتبني  درا�صتهم�  من 
االجتم�عي  ومقي��صن�  كله،  الع�مل  لق�صية  وال�صي��صي  االجتم�عي  وعين�  عليه� 
وال�صي��صي الذي نقي�ص به قيم االأعم�ل، ونزن به اأحداث االإن�ص�نية يف م�ص�كله� 

الفردية والدولية«)1(.

االأمر الث�ين: له ط�بع مو�صوعي يتعلق ب�ملد ال�صيوعي الذي �صهد �صعوًدا 
 � فكريًّ حتدًي�  و�صكل  الع�صرين،  القرن  فرتة خم�صيني�ت  العراق خالل  يف  كبرًيا 
ا بقوة، حيث امتدت ت�أثرياته اإىل داخل البيئ�ت االإ�صالمية، وو�صلت اإىل  م�صتفزًّ
الديني، وحتول بع�ص طلبة  الدر�ص  الدينية)2( يف مدينة النجف معقل  احلوزات 

الدرا�ص�ت الدينية  �صواء عراقيني اأو عرب اإىل امل�رك�صية.

هذا  ومثل  متف�قًم�،  خطًرا  اآنذاك  الدينية  االأو�ص�ط  اعتربته  الذي  الو�صع 
الو�صف ا�صتخدمه ال�صيد ال�صدر يف حم��صرة له، وهو يتحدث عن كيفية التع�مل 
مع هذا التحدي، وح�صب قوله: »حينم� مر ب�لعراق املد االأحمر ال�صيوعي، كنت 

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ص46.
)2(  لفظ ا�صطالحي للمدر�صة الفقهية الت�بعة للمذهب ال�صيعي اجلعفري، وتنق�صم هذه احلوزة العلمية اإىل مدر�صتني 

اأ�ص��صيتني يف الع�صر احل�يل: احلوزة العلمية يف النجف، واحلوزة العلمية يف قم.

تقــدمي
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األف مرة ومرة اأمتحن نف�صي، اأوجه اإىل نف�صي هذا ال�صوؤال: اإين االآن اأ�صعر ب�أمل 
�صديد الأن العراق مهدد بخطر ال�صيوعية، لكن هل اأين �صوف اأ�صعر بنف�ص هذا 
االأمل وبنف�ص هذه الدرجة لو اأن هذا اخلطر وجه اإىل اإيران بداًل عن العراق، لو 
بالد  من  اآخر  بلد  اأي  اإىل  وجه  لو  واإيران،  العراق  عن  بداًل  ب�ك�صت�ن  اإىل  وجه 
امل�صلمني الكربى بداًل عن هذه البالد، هل �صوف اأ�صعر بنف�ص االأمل اأو ال اأ�صعر 

بنف�ص االأمل؟!

االأمل  هذا  اأن  الأرى  نف�صي،  اأمتحن  حتى  نف�صي  اإىل  ال�صوؤال  هذا  اأوجه 
الذي اأعي�صه الأجل تغلغل ال�صيوعية يف العراق، هل هو الأجل خبز �صوف ينقطع 
عني؟! اأو ملق�م �صخ�صي �صوف يتهدم؟! اأو لكي�ن �صوف ي�صيع؟ الأن م�ص�حلي 

ال�صخ�صية مرتبطة ب�الإ�صالم اإىل حد م�؟!

فهل اأملي الأجل اأن هذه امل�ص�لح ال�صخ�صية يف خطر؟!

اإذا ك�ن هكذا، اإًذا ف�صوف يكون اأملي لل�صيوعية يف العراق اأ�صد من اأملي 
لل�صيوعية يف اإيران، اأو اأ�صد من اأملي لل�صيوعية يف ب�ك�صت�ن.

َبَد اهلل يف االأر�ص،  واأم� اإذا ك�ن اأملي هلل تع�ىل، اإذا ك�ن اأملي الأين اأريد اأن ُيعنْ
واأريد اأن ال يخرج الن��ص من دين اهلل اأفواًج� ..

زكي امليالد
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اأعي�ص  �صوف  وب�ك�صت�ن،  واإيران  العراق  اأرتفع عن حدود  �صوف  فحينئذ 
مل�ص�لح االإ�صالم، �صوف اأتف�عل مع االأخط�ر التي تهدد االإ�صالم بدرجة واحدة 
االإ�صالمي  الع�مل  اأرج�ء  اأي  وبني  وب�ك�صت�ن،  واإيران  العراق  بني  فرق  دون 

االأخرى«)1(.

االأهم  املج�بهة  لكن  ال�صبل،  بك�فة  التحدي جم�بهته  هذا  ا�صتدعى  وقد 
الفل�صفية  لالأ�ص�ص  فكرية  اأعمق جم�بهة  قدم  الذي  ال�صدر،  ال�صيد  من  ج�ءت 
زعيرت يف  اأكرم  الدكتور  الراأي  هذا  مثل  اإىل  واأ�ص�ر  اجلدلية،  وامل�دية  للم�رك�صية 
حديثه عن كت�ب »فل�صفتن�« بقوله: »اإنني اأعتقد اأن امل�دية الدي�لكتيكية امل�رك�صية 
ُكّت�ب  بردود علمية من قبل  َرع  ُتقنْ ف�همة، ومل  فل�صفية واعية  مبن�ق�ص�ت  مل جت�به 
اإنه مل ين�زله�  العرب املتفل�صفني كم� جوبهت وكم� قرعت بهذا الكت�ب، اأجل 

� ُمَن�ِزٌل عربي اأو م�صلم عنيد ح�صب اطالعي مثل حممد ب�قر ال�صدر«)2(. فل�صفيًّ

. وب�ص�أن االجت�ه الث�ين املتعلق ب�لداخل، ح�ول ال�صيد ال�صدر يف م�صروعه 
الفكري التحرك يف نط�قني اأ�ص��صيني، هم�:

واجل�مع�ت  واملع�هد  ب�حلوزات  ويت�صل  موؤ�ص�صي،  له ط�بع  االأول:  النط�ق 
الدرا�ص�ت االإ�صالمية؛ فقد  ال�صدر حتديث من�هج  ال�صيد  الدينية، حيث ح�ول 

)1(  اأحمد اأبو زيد الع�ملي، حممد ب�قر ال�صدر: ال�صرية وامل�صرية، ج1، مرجع �ص�بق، �ص296.
)2(املرجع ال�ص�بق،  ج1، �ص344.
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و»درو�ص  املنطقية لال�صتقراء«  و»االأ�ص�ص  و»اقت�ص�دن�«  »فل�صفتن�«  موؤلف�ته  اأراد من 
يف علم االأ�صول«، اأن تكون من�هج جديدة وحديثة للتدري�ص يف احلوزات الدينية 

بداًل عن املن�هج التقليدية القدمية.

يف  وتكون  الع�صر،  تطورات  احلوزات  هذه  تواكب  اأن  اأجل  من  وذلك 
وفقه�ء  وجمتهدين  ومفكرين  علم�ء  ُتخرج  وحتى  وحتدي�ته،  �صروطه  م�صتوى 

.� � و�صي��صيًّ � وثق�فيًّ يكونون يف م�صتوى قي�دة االأمة فكريًّ

ح�ول  حيث  والنَُّخب،  ب�الأفراد  ويت�صل  ذهني،  ط�بع  له  الث�ين:  النط�ق 
ال�صيد ال�صدر من خالل موؤلف�ته ال�صعي اإىل بن�ء االإن�ص�ن امل�صلم �ص�حب العقل 
يف  وم�صوؤوليته  بدوره  ينه�ص  والذي  الع�صر،  بق�ص�ي�  والواعي  املنفتح  الربه�ين 
نه�صة االأمة وتقدمه�، ويكون ق�دًرا على مواجهة التحدي�ت واالإ�صك�لي�ت الفكرية 

والثق�فية، ومدافًع� عن االإ�صالم والثق�فة االإ�صالمية بعقلية بره�نية ومنطقية.

فقد اأراد ال�صيد ال�صدر من كت�به »فل�صفتن�« بن�ء الروؤية الكونية التوحيدية 
كت�به  من  واأراد  امل�صلم،  االإن�ص�ن  عند  واملتم��صكة  العميقة  الفكرية  والق�عدة 
»اقت�ص�دن�«  اأن يتعرف االإن�ص�ن امل�صلم على اكت�ص�ف من�هج احلل االإ�صالمي لق�ص�ي� 
ومع�صالت الع�صر، ومنه� ق�ص�ي� ومع�صالت االقت�ص�د، واأراد من كت�به »االأ�ص�ص 
املنطقية لال�صتقراء« بن�ء التفكري العلمي واملنطقي والربه�ين عند االإن�ص�ن امل�صلم، 
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واأراد من كت�به »املع�مل اجلديدة لالأ�صول« بن�ء الذهنية اال�صتنب�طية من م�ص�در 
ال�صريعة عند االإن�ص�ن امل�صلم.

هذه يف نظري فل�صفة ومالمح وخال�صة امل�صروع الفكري لل�صيد ال�صدر، 
وال �صك يف اأهمية وحيوية هذا امل�صروع الذي م� زالت احل�جة اإليه ملحة، و�صتظل 

ملحة ب�صورة م�صتمرة.

»املدر�شة الإ�شالمية«

وثيق  لكونه  ال�صدر؛  لل�صيد  الفكري  امل�صروع  هو يف �صلب  الكت�ب  هذا 
ي�صفهم�  كم�  الفكري�ن  ال�صقيق�ن  وهم�  و»اقت�ص�دن�«،  »فل�صفتن�«  بكت�بي  ال�صلة 
عليهم�،  الن��ص  وتعرف  وتداولهم�  الكت�بني  هذين  �صدور  فبعد  ال�صدر،  ال�صيد 

نبعت احل�جة لهذا الكت�ب. 

بني  التف�وت  مدى  اأي�ًص�-  اآخرون  -والحظ  ال�صدر  ال�صيد  الحظ  فقد 
وبني  و»اقت�ص�دن�«،  »فل�صفتن�«  كت�َب�  عنهم�  عرب  الذي  الع�يل  الفكري  امل�صتوى 
واقع الفكر الذي تعي�صه بالدن� بوجه ع�م، حيث �صعب على الكثري من الن��ص 
مواكبة ذلك امل�صتوى الع�يل اإال ب�صيء كثري من اجلهد، فك�نت ال�صرورة حللق�ت 
تفهم  على  به�  وي�صتعني  االأعلى،  امل�صتوى  اإىل  الق�رئ  خالله�  يتدرج  متو�صطة 

ذلك امل�صتوى.

تقــدمي



ومن هن� ن�ص�أت فكرة كت�ب »املدر�صة االإ�صالمية«، التي يراد منه� ح�صب 
قول ال�صيد ال�صدر »اإعط�ء الفكر االإ�صالمي يف م�صتوى مدر�صي �صمن حلق�ت 
مت�صل�صلة ت�صري يف اجت�ه مواٍز لل�صل�صلة الرئي�صية: فل�صفتن� واقت�ص�دن�، وت�صرتك معه� 
يف حمل الر�ص�لة الفكرية لالإ�صالم، وتتفق واإي�ه� يف الطريقة واالأهداف الرئي�صية 

واإن اختلفت يف الدرجة وامل�صتوى«)1(.

وخالل النظر والتفكري يف فكرة كت�ب »املدر�صة االإ�صالمية«، حدد ال�صيد 
وت�صرح طبيعة  الفكرة،  لهذه  الع�م  الط�بع  متثل  اعتربه�  ال�صدر ثالث خ�ص�ئ�ص 
تتم�يز عن كت�بي  التي  املف�رق�ت  وتك�صف عن  به،  تت�صم  الذي  الفكري  املزاج 

»فل�صفتن�« و»اقت�ص�دن�«، وهذه اخل�ص�ئ�ص الثالث هي:

من  اأكرث  االإقن�ع  هو  االإ�صالمية«  »املدر�صة  من  املب��صر  الغر�ص  1-   اإن 
االإبداع؛ ولهذا فهي ت�صتمد مواده� الفكرية من »فل�صفتن�« و»اقت�ص�دن�« 
واأ�صق�ئهم� الفكريني، وتعر�صه� يف م�صتواه� املدر�صي اخل��ص، وال تلتزم 

يف اأفك�ره� اأن تكون معرو�صة الأول مرة.

2-   ال تتقيد »املدر�صة االإ�صالمية« ب�ل�صيغة الربه�نية للفكرة دائًم�، ف�لط�بع 
الربه�ين فيه� اأقل بروًزا منه يف اأفك�ر »فل�صفتن�« واأ�صق�ئه، وفًق� لدرجة 

ال�صهولة والتب�صيط املتوخ�ة يف احللق�ت املدر�صية.

48 48
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� اأو�صع من املج�ل الفكري الذي  3-  تع�لج »املدر�صة االإ�صالمية« نط�ًق� فكريًّ
الرئي�صية  اجلوانب  على  تقت�صر  ال  الأنه�  واأ�صق�وؤه؛  »فل�صفتن�«  تب��صره 
اجل�نبية من  النواحي  اأي�ًص�  تتن�ول  واإمن�  الع�م،  االإ�صالمي  الهيكل  يف 
التفكري االإ�صالمي، وتع�لج �صتى املو�صوع�ت الفل�صفية اأو االجتم�عية 
وبن�ء  االإ�صالمي،  الوعي  تنمية  يف  توؤثر  التي  القراآنية  اأو  الت�ريخية  اأو 

وتكميل ال�صخ�صية االإ�صالمية من الن�حية الفكرية والروحية)1(.

ثم  منف�صلتني،  حلقتني  يف  االأمر  اأول  يف  االإ�صالمية«  »املدر�صة  �صدرت 
ُجمعت� يف كت�ب واحد، وه�ت�ن احللقت�ن هم�:

احللقة الأوىل: �صدرت بعنوان »االإن�ص�ن املع��صر وامل�صكلة االجتم�عية«، 
وهي يف االأ�صل التمهيد املطول لكت�ب »فل�صفتن�«، مع بع�ص التعديالت ال�صرورية، 
والتو�صع يف �صرح بع�ص املف�هيم، مع اإ�ص�فة ف�صلني جديدين، هم�: الف�صل االأول 
االجتم�عية.  امل�صكلة  حل  على  وقدرته  املع��صر  االإن�ص�ن  عن  يتحدث  الذي 

والف�صل االأخري الذي يتحدث عن موقف االإ�صالم من احلرية وال�صم�ن.

وقد افتتح ال�صيد ال�صدر هذه احللقة ب�حلديث عن م�صكلة االإن�ص�نية اليوم، 
ب�ل�صميم  واقعه�  ومت�ص  اليوم،  االإن�ص�نية  فكر  التي متالأ  الع�مل  م�صكلة  اأن  معترًبا 

تقــدمي
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هي م�صكلة النظ�م االجتم�عي، التي تتلخ�ص- ح�صب قوله- يف اإعط�ء اأ�صدق 
حي�ته�  يف  به  وت�صعد  لالإن�ص�نية  ي�صلح  الذي  النظ�م  هو  م�  �صوؤال:  عن  اإج�بة 

االجتم�عية؟

هذا ال�صوؤال ميثل حمور النق��ص يف هذه احللقة، واأراد منه ال�صيد ال�صدر 
اأن يكون مدخاًل ملن�ق�صة االأنظمة الفكرية الكربى، واالإج�ب�ت التي قدمته� هذه 
النظ�م  اكت�ص�ف  عن  البحث  �صي�ق  يف  وذلك  املذكور،  ال�صوؤال  حول  االأنظمة 

االجتم�عي االأ�صلح لالإن�ص�نية ك�فة.

ويرى ال�صيد ال�صدر اأن هذه امل�صكلة عميقة اجلذور يف ت�ريخ الب�صرية، وقد 
ب�الإن�ص�نية  ن�ص�أت يف واقعه احلي�ة االجتم�عية، ودفعت  اأن  واجهه� االإن�ص�ن منذ 
األوان ال�صراع يف املي�دين ك�فة:  اإىل خو�ص جه�د طويل، وكف�ح ح�فل مبختلف 

الفكرية وال�صي��صية واالقت�ص�دية وغريه�.

لكن اإح�ص��ص االإن�ص�ن املع��صر ب�مل�صكلة االجتم�عية يف نظر ال�صيد ال�صدر، 
ب�ت اأ�صد من اأي وقت م�صى؛ فهو اليوم اأكرث وعًي� ملوقفه من هذه امل�صكلة، واأقوى 
حت�ص�ًص� بتعقيداته�؛ وذلك الأن االإن�ص�ن املع��صر اأ�صبح يعي اأن امل�صكلة هي من 
ر�ص  ر�ص عليه من اأعلى ب�ل�صكل الذي ُتفنْ �صنعه، واأن النظ�م االجتم�عي ال ُيفنْ

عليه القوانني الطبيعية التي تتحكم يف عالق�ت االإن�ص�ن ب�لطبيعة.

زكي امليالد
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بعد حتديد امل�صكلة التي واجهت االإن�ص�نية يف البحث عن النظ�م االجتم�عي 
هذه  االإن�ص�نية  ع�جلت  كيف  عن  البحث  اإىل  ال�صدر  ال�صيد  انتقل  االأ�صلح، 
امل�صكلة؟ ليلقي نظرة على م� متلكه االإن�ص�نية اليوم، ويف كل زم�ن من االإمك�ن�ت 

وال�صروط ال�صرورية الإعط�ء اجلواب ال�صحيح عن ال�صوؤال ال�ص�لف الذكر.

ويف هذا النط�ق ظهرت اأربعة مذاهب، تعترب اأهم املذاهب االجتم�عية التي 
عرفته� االإن�ص�نية، وت�أثرت به�، وهي:

1- النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل.
2- النظ�م اال�صرتاكي.

3- النظ�م ال�صيوعي.
4- النظ�م االإ�صالمي.

املذاهب  اأن  ال�صدر،  ال�صيد  نظر  يف  االأنظمة  هذه  بني  اجلوهرية  واملف�رقة 
الثالثة االأوىل متثل ثالث وجه�ت نظر ب�صرية و�صعه� االإن�ص�ن لالإج�بة عن �صوؤال: 

م� هو النظ�م االأ�صلح وفًق� الإمك�ن�ته وقدراته املحدودة؟

. واأم� النظ�م االإ�صالمي - ح�صب قوله - فهو يعر�ص نف�صه على ال�صعيد 
 � �، ال فكًرا جتريبيًّ االجتم�عي بو�صفه ديًن� ق�ئًم� على اأ�ص��ص الوحي، ومعًطى اإلهيًّ

منبثًق� عن قدرة االإن�ص�ن واإمك�ن�ته.
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وعلى �صوء هذا التحديد، ح�ول ال�صيد ال�صدر درا�صة وحتليل هذه االأنظمة 
االأربعة، مبتدئً� احلديث عن النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل، ويتلخ�ص هذا النظ�م 

يف نظره بتبني احلري�ت االأربع: ال�صي��صية، واالقت�ص�دية، والفكرية، وال�صخ�صية.

تقرير  وراأًي� حمرتًم� يف  م�صموًع�،  فرد كالًم�  لكل  ال�صي��صية جتعل  ف�حلرية 
احلي�ة الع�مة لالأمة، ور�صم قوانينه�، وتعيني ال�صلط�ت الق�ئمة حلم�يته�.

واحلرية االقت�ص�دية ترتكز على االإمي�ن ب�القت�ص�د احلر، الذي يعطي كل فرد 
مطلق احلرية يف اإنت�ج اأي اأ�صلوب، و�صلوك اأي طريق لك�صب الرثوة وت�صخيمه� 

وم�ص�عفته�، وهي خري �صم�ن للم�صلحة االجتم�عية الع�مة.

واأفك�رهم؛  عق�ئدهم  يف  اأحراًرا  الن��ص  يعي�ص  اأن  تعني  الفكرية  واحلرية 
ف�لدولة ال ت�صلب هذه احلرية عن فرد، وال متنعه عن مم�ر�صة حقه فيه�، واالإعالن 

عن اأفك�ره ومعتقداته، والدف�ع عن وجه�ت نظره.

واحلرية ال�صخ�صية تعرب عن حترر االإن�ص�ن يف �صلوكه اخل��ص من خمتلف 
األوان ال�صغط والتحديد.

واأم� احلرية الدينية فم� هي اإال تعبري عن احلرية الفكرية يف ج�نبه� العق�ئدي، 
وعن احلرية ال�صخ�صية يف اجل�نب العملي الذي يت�صل ب�ل�صع�ئر وال�صلوك.
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ومن حيث الفل�صفة الع�مة، ف�إن هذا النظ�م يرتكز على اأن م�ص�لح املجتمع 
مرتبطة مب�ص�لح االأفراد؛ ف�لفرد هو الق�عدة التي يجب اأن يرتكز عليه� هذا النظ�م 
ر خلدمة الفرد، واالأداة القوية  االجتم�عي، والدولة ال�ص�حلة هي اجله�ز الذي ُي�َصخَّ

حلفظ م�ص�حله وحم�يته�.

ويف نقده لهذا النظ�م )النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل(، يرى ال�صيد ال�صدر 
اأن »من الوا�صح اأن هذا النظ�م االجتم�عي نظ�م م�دي خ�ل�ص، اأخذ فيه االإن�ص�ن 
منف�صاًل عن مبدئه واآخرته، حمدوًدا ب�جل�نب النفعي من حي�ته امل�دية، وافرت�ص 
على هذا ال�صكل. ولكن هذا النظ�م يف نف�ص الوقت الذي ك�ن م�صبًع� ب�لروح 

َ على فل�صفة م�دية للحي�ة، وعلى درا�صة مف�صلة له�. امل�دية الط�غية مل ُيبنْ

َلت عن كل عالقة خ�رجة عن  ف�حلي�ة يف اجلو االجتم�عي لهذا النظ�م ُف�صِ
حدود امل�دية واملنفعة، ولكن مل يهي�أ الإق�مة هذا النظ�م فهم فل�صفي ك�مل لعملية 
امل�دية  للفل�صفة  مدار�ص  فيه  يكن  الع�مل مل  اأن  بذلك  اأعني  وال  هذه.  الف�صل 
ب�لعقلية التجريبية التي  ت�أثًرا  امل�دية،  النزعة  اإقب�ل على  واأن�ص�ر له�، بل ك�ن فيه 
الذي  الفكري  والتبلبل  ال�صك  وبروح  ال�صن�عي،  االنقالب  بداية  منذ  �ص�عت 
اأحدثه انقالب الراأي يف ط�ئفة من االأفك�ر ك�نت تعد من اأو�صح احلق�ئق واأكرثه� 
االأفك�ر  يجمد  ك�ن  الذي  املزعوم،  الدين  على  وال�صخط  التمرد  وبروح  �صحة، 
للف�ص�د االجتم�عي يف كل معركة  وينت�صر  للظلم واجلربوت،  ويتملق  والعقول، 
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بعث  على  �ص�عدت  الثالثة  العوامل  فهذه  وامل�صطهدين،  ال�صعف�ء  مع  يخو�صه� 
امل�دية يف كثري من العقلي�ت الغربية«)1(.

�صوف  االإن�ص�ن  اأن  يف  فيتفق�ن  وال�صيوعي،  اال�صرتاكي  النظ�م�ن  اأم�   .
فيه  وحتي�  والفردية،  ال�صخ�صية  الدوافع  نف�صه  يف  متوت  الذي  اليوم  عليه  يجيء 
امل�صلحة االجتم�عية، وال  اإال يف  والنوازع اجلم�عية، فال يفكر  العقلية اجلم�عية 

يندفع اإال يف �صبيله�.

والأجل هذا ك�ن من ال�صروري اإق�مة نظ�م ا�صرتاكي؛ ليتخل�ص فيه االإن�ص�ن 
من طبيعته احل��صرة، ويكت�صب الطبيعة امل�صتعدة ال�صتقب�ل النظ�م ال�صيوعي.

ومن الن�حية ال�صي��صية، ف�إن ال�صيوعية »ت�صتهدف يف نه�ية �صوطه� الطويل 
العقلية اجلم�عية كل  وتعم  املعجزة،  تتحقق  املجتمع، حني  الدولة من  اإىل حمو 
م�  ذلك،  قبل  واأم�  للمجموع،  امل�دية  امل�صلحة  يف  اإال  اجلميع  يفكر  فال  الب�صر، 
دامت املعجزة غري حمققة، وم� دام الب�صر غري موحدين يف طبقة، واملجتمع ينق�صم 
� خ�ل�ًص�، فهو حكم  اأن يكون احلكم عم�ليًّ راأ�صم�لية وعم�لية، ف�لالزم  اإىل قوى 

دميقراطي يف حدود دائرة العم�ل، ودكت�توري ب�لن�صبة اإىل العموم«)2(.

)1(   املرجع ال�ص�بق، �ص 45- 46.
)2(  املرجع ال�ص�بق،  �ص 65.
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ال�صيوعي  النظ�م  »اأن  ال�صدر  ال�صيد  النظ�م، يرى  تقييمه ونقده لهذا  ويف 
واإن ع�لج جملة من اأدواء )اأمرا�ص( الراأ�صم�لية احلرة مبحوه للملكية الفردية، غري 
تنفيذه  وطريقة  ب�هًظ�،  العالج  ثمن  طبيعية جتعل  م�ص�عف�ت  له  العالج  هذا  اأن 
�ص�قة على النف�ص ال ميكن �صلوكه� اإال اإذا ف�صلت �ص�ئر الطرق واالأ�ص�ليب. هذا 
الف�ص�د  على  الق�ص�ء  ي�صمن  ال  ن�ق�ص  هو عالج  اأخرى  ن�حية  ومن  ن�حية،  من 
االجتم�عي كله، الأنه مل يح�لفه ال�صواب يف ت�صخي�ص الداء، وتعيني النقطة التي 
انطلق منه� ال�صر حتى اكت�صح الع�مل يف ظل االأنظمة الراأ�صم�لية، فبقيت تلك 
النقطة حم�فظة على مو�صعه� من احلي�ة االجتم�عية يف املذهب ال�صيوعي. وبهذا 
مل تظفر االإن�ص�نية ب�حلل احل��صم مل�صكلته� الكربى، ومل حت�صل على الدواء الذي 

يطبب اأدواءه� وي�صت�أ�صل اأعرا�صه� اخلبيثة.

ا؛ ف�إن من �ص�أنه الق�ص�ء على  اأم� م�ص�عف�ت هذا العالج فهي ج�صيمة جدًّ
حري�ت االأفراد الإق�مة امللكية ال�صيوعية مق�م امللكي�ت اخل��صة«)1(.

االإ�صالم  اأن  ال�صدر  ال�صيد  يرى  االإ�صالمي،  النظ�م  اإىل  ي�صل  وحني   .
وم�  للدميقراطية،  االجتم�عي  النظ�م  يف  احلقيقية  الداء  نقطة  على  يده  »و�صع 
االرتك�ز  نقطة  ف�إن  االإن�ص�نية.  الطبيعة  مع  ين�صجم  فمح�ه� حمًوا  اأنظمة  من  اإليه 
االأ�ص��صية مل� �صجت به احلي�ة الب�صرية من اأنواع ال�صق�ء، واألوان امل�آ�صي هي النظرة 
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االإن�ص�ن يف  افرتا�ص حي�ة  بعب�رة مقت�صبة يف:  التي نخت�صره�  اإىل احلي�ة،  امل�دية 
هذه الدني� هي كل م� يف احل�ص�ب من �صيء، واإق�مة امل�صلحة ال�صخ�صية مقي��ًص� 

لكل فع�لية ون�ص�ط«)1(.

االأخرى،  االأنظمة  ب�قي  عن  االإ�صالمي  النظ�م  ال�صدر  ال�صيد  مييز  وحني 
فهم  من  عليه  يرتكز  م�  يف  تتمثل  االإ�صالمي  للنظ�م  »االأ�ص��صية  امليزة  اأن  يرى 
اعتب�ر  هو  النظ�م  هذا  العري�ص يف  واخلط  به�،  واإح�ص��ص خلقي  للحي�ة،  معنوي 
فلي�ص  متوازن،  ب�صكل  واالجتم�عية  الفردية  احلي�ة  وت�أمني  مًع�،  واملجتمع  الفرد 
الفرد هو الق�عدة املركزية يف الت�صريع واحلكم، ولي�ص الك�ئن االجتم�عي الكبري 

هو ال�صيء الوحيد الذي تنظر اإليه الدولة وت�صرع حل�ص�به«)2(.

االإ�صالمي؟«،  االقت�ص�د  تعرف عن  »م�ذا  بعنوان  الثانية: �صدرت  احللقة 
وهي م�صتوح�ة من الق�صم الث�ين لكت�ب »اقت�ص�دن�«.

وحت�ول هذه احللقة االإج�بة عن �صوؤال حموري هو: هل يوجد يف االإ�صالم 
مذهب اقت�ص�دي؟ 

)1(  املرجع ال�ص�بق، �ص87.
)2(  املرجع ال�ص�بق، �ص 96.
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وحتددت اإج�بة ال�صيد ال�صدر عن هذا ال�صوؤال ب�لك�صف عن املف�رقة بني 
�صد به اإيج�د طريقة  املذهب االقت�ص�دي وعلم االقت�ص�د؛ ف�ملذهب االقت�ص�دي ُيقنْ
لتنظيم احلي�ة االقت�ص�دية كم� ينبغي اأن توجد وفًق� لت�صورات هذا املذهب الع�مة 
عن العدالة، ويق�صد بعلم االقت�ص�د درا�صة هذه الطريقة واكت�ص�ف ظواهره� حني 
تطبق يف املجتمع، وعلى هذا االأ�ص��ص ميكن القول بوجود مذهب اقت�ص�دي يف 

االإ�صالم.

وبعد اأن قلب ال�صيد ال�صدر وجه�ت النظر يف درا�صة وحتليل هذه املف�رقة 
اجلوهرية، ا�صتخل�ص النت�ئج الت�لية:

مهمتهم�  يف  يختلف�ن  االقت�ص�دي  واملذهب  االقت�ص�د  علم  اأواًل:   اأن 
وظواهره�  االقت�ص�دية  احلي�ة  اكت�ص�ف  العلم  مهمة  الأن  االأ�ص��صية؛ 
احلي�ة  لتنظيم  طريقة  اإيج�د  املذهب  ومهمة  الواقع،  يف  توجد  كم� 
االقت�ص�دية كم� ينبغي اأن توجد وفًق� لت�صوراته الع�مة عن العدالة، 

ف�لعلم يعمل لتج�صيد الواقع، واملذهب يعمل لتج�صيد العدالة.

اأن املذهب   ث�نًي�:  اأن علم االقت�ص�د يبحث يف االإنت�ج والتوزيع مًع�، كم� 
للتفرقة  اأ�ص��ص  وال  اأي�ًص�،  والتوزيع  االإنت�ج  يف  يبحث  االقت�ص�دي 
بينهم� على اأ�ص��ص املو�صوع، بجعل االإنت�ج مو�صوًع� للعلم، والتوزيع 
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البحث  واملذهب يختلف�ن يف مهمة  العلم  للمذهب؛ الأن  مو�صوًع� 
وطريقته، ال يف مو�صوعه.

ث�لًث�:  اأن قوانني علم االقت�ص�د يف االإنت�ج تعرب عن حق�ئق ث�بتة يف خمتلف 
واأم�  عليه�.  املطبق  االقت�ص�دي  املذهب  نوع  ك�ن  مهم�  املجتمع�ت، 
مذهبي  ب�إط�ر  ع�دة  ت�صرط  فهي  التوزيع  يف  االقت�ص�د  علم  قوانني 
مذهًب�  يطبق  جمتمًع�  يفرت�ص  االقت�ص�دي  الع�مل  اأن  مبعنى  معني، 
قوانينه  يكت�صف  اأن  يح�ول  ثم  االقت�ص�دية،  واحلرية  ك�لراأ�صم�لية 

وحركة احلي�ة االقت�ص�دية فيه.

اإمك�نية  اأم�م  الطريق  بلور  قد  ال�صدر  ال�صيد  يكون  املحكم  الت�صور  وبهذا 
البحث عن املذهب االقت�ص�دي يف االإ�صالم، واأق�م اأطروحة كت�به »اقت�ص�دن�« على 

اكت�ص�ف هذا املذهب االقت�ص�دي يف االإ�صالم، والربهنة على وجوده.

هذه هي فكرة االإط�ر الع�م لكت�ب »املدر�صة االإ�صالمية«، واأود هن� االإ�ص�رة 
اإىل مالحظتني:

املالحظة االأوىل: نتفق مع ال�صيد ال�صدر وال نختلف معه يف نقده للنظ�م 
اأن  ينبغي  الراأ�صم�يل، والك�صف عن عيوبه وثغراته، لكنن� مع ذلك  الدميقراطي 
نعرتف مب� حققته املجتمع�ت االأوروبية لنف�صه� من نظ�م �صي��صي د�صتوري يتقيد 
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وي�صمن  وكرامته،  االإن�ص�ن  حقوق  ويحرتم  ال�صلط�ت،  بني  ويف�صل  ب�لق�نون، 
احلري�ت الع�مة، ويكفل التداول ال�صلمي على ال�صلطة.

اأو  به�،  االعرتاف  عدم  اأو  عنه�،  النظر  غ�ص  ميكن  ال  املكت�صب�ت  هذه 
التقليل من اأهميته�.

للفكر  ا  م�صتفزًّ  � فكريًّ حتدًي�  مثلت  التي  امل�رك�صية  اأن  الث�نية:  املالحظة 
االإ�صالمي اآنذاك، واأجربت ال�صيد ال�صدر على جم�بهته�، واالن�صغ�ل بنقد اأ�ص�صه� 
الفل�صفية ومرتكزاته� الت�ريخية، هذه امل�رك�صية قد ت�صدعت اليوم، وان�صحبت اإىل 
الوراء، وتراجعت، ومل تعد متثل حتدًي� كم� ك�نت ب�الأم�ص، وهذه مف�رقة �صديدة 

االأهمية.

م�شادر الدرا�شة عن ال�شيد ال�شدر

لعل من اأهم م�ص�در الدرا�صة عن ال�صيد ال�صدر �صريته وفكره، تتحدد يف 
املوؤلف�ت الت�لية، وهي مرتبة بح�صب ت�ريخه� يف ال�صدور:

1ـ   جتديد الفقه االإ�صالمي.. حممد ب�قر ال�صدر بني النجف و�صيعة الع�مل، 
ملوؤلفه الدكتور �صبلي املالط، ترجمة: غ�ص�ن غ�صن، بريوت، دار النه�ر، 
1998م، والكت�ب يف االأ�صل ر�ص�لة دكتوراه اأعده� املوؤلف، وهو حم�مي 
لبن�ين م�صيحي واأ�صت�ذ يف كلية احلقوق ج�معة القدي�ص يو�صف، و�صدر 
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يف كت�ب ب�للغة االإجنليزية عن دار ن�صر ج�معة كمربدج �صنة 1993م، 
وح�ز ج�ئزة جمعية الدرا�ص�ت ال�صرق االأو�صطية يف الوالي�ت املتحدة 

االأمريكية الأف�صل موؤلف اأك�دميي لع�مي 1993م- 1994م.

2-   �صرية ال�صيد ال�صدر التي كتبه� ال�صيد ك�ظم احل�ئري يف مقدمة كت�به 
»مب�حث االأ�صول«، ال�ص�در �صنة 1407هـ، �صدرت فيم� بعد م�صتقلة 

يف كت�ب بعنوان »ال�صهيد ال�صدر.. �صمو الذات و�صمو املوقف«.

3-  حممد ب�قر ال�صدر.. درا�ص�ت يف حي�ته وفكره، ملجموعة من الكت�ب، 
�صدر عن دار االإ�صالم يف لندن، �صنة 1996م.

4-   ال�صهيد ال�صدر.. �صنوات املحنة واأي�م احل�ص�ر، حممد ر�ص� النعم�ين، 
ن�صره املوؤلف يف اإيران �صنة 1996م، واأث�ر جداًل ونق��ًص� يف وقته. 

5-   حممد ب�قر ال�صدر ال�صرية وامل�صرية يف حق�ئق ووث�ئق، موؤلفه اأحمد 
عبد اهلل اأبو زيد الع�ملي، �صدر عن دار الع�رف للمطبوع�ت يف بريوت 
عر�ًص�  الكت�ب  هذا  ويقدم  اأجزاء،  خم�صة  يف  ويقع  2007م،  �صنة 
� موثًق� ل�صرية ال�صهيد ال�صدر من الوالدة حتى ال�صه�دة. ويعد  تف�صيليًّ
ال�صدر،  ال�صيد  اأهم كت�ب �صدر عن �صرية  الكت�ب -و�صيظل-  هذا 
ال�صيد  �صرية  اإىل  يتطرق  اإليه كل من  يحت�ج   � كت�بً� مرجعيًّ و�صيكون 

ال�صدر.
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حممـد باقـر ال�صـدر
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حممـد باقـر ال�صـدر
ت�أليف





قبل ثالث �صنوات قمن� مبح�ولة متوا�صعة لدرا�صة اأعمق االأ�ص�ص التي تقوم 
عليه� امل�رك�صية واالإ�صالم، وك�ن كت�ب »فل�صفتن�« تعبرًيا عن هذه املح�ولة، ونقطة 

انطالٍق لتفكرٍي مت�صل�صٍل، يح�ول اأن يدر�ص االإ�صالم من الق�عدة اإىل القمة. 

يزال  وال  »اقت�ص�دن�«،  تقريًب�  �صنتني  بعد  وتاله  »فل�صفتن�«،  �صدر  وهكذا 
ال�صقيق�ن الفكريَّ�ن ب�نتظ�ر اأ�صّق�ء اآخرين؛ لتكتمل املجموعة الفكرية التي ن�أمل 

تقدميه� اإىل امل�صلمني. 

وقد الحظن� منذ البدء - ب�لرغم من االإقب�ل املنقطع النظري الذي قوبلت 
اأقول:  تقريًب�-  اأ�ص�بيع  عدة  خالل  فل�صفتن�  كت�ب  نَِفَد  حتى  املجموعة،  هذه  به 
الحظن� مدى التف�وت بني الفكر االإ�صالمي يف م�صتواه الع�يل وواقع الفكر الذي 
نعي�صه يف بالدن� بوجه ع�م، حتى �صعب على كثرٍي مواكبة ذلك امل�صتوى الع�يل 
ج خالله� الق�رئ  اإال ب�صيء كثري من اجلهد، فك�ن البد من حلق�ت متو�صطة يتدرَّ

م ذلك امل�صتوى. اإىل امل�صتوى االأعلى، وي�صتعني به� على َتَفهُّ

كلمة املوؤلف
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وهن� ن�ص�أت فكرة »املدر�صة االإ�صالمية«، اأي حم�ولة اإعط�ء الفكر االإ�صالمي 
يف م�صتوى مدر�صي �صمن حلق�ت مت�صل�صلة ت�صري يف اجت�ه مواٍز لل�صل�صلة الرئي�صية: 
»فل�صفتن�« و»اقت�ص�دن�«، وت�صرتك معه� يف حمل الر�ص�لة الفكرية لالإ�صالم، وتتفق 

واإي�ه� يف الطريقة واالأهداف الرئي�صية، واإن اختلفت يف الدرجة وامل�صتوى. 

الفكر  االإ�صالمية« خ�ص�ئ�ص  »املدر�صة  اإ�صدار  التفكري يف  وحددن� خالل 
االإ�صالمية  للمدر�صة  الفكري  وامِلَزاج  الع�م،  الط�بع  منه�  ن  يتكوَّ التي  املدر�صي 

التي نح�ول اإ�صداره�. 

وتتلخ�ص هذه اخل�ص�ئ�ص فيم� يلي: 

 1- اإن الغر�ص املب��صر من »املدر�صة االإ�صالمية«: االإقن�ع اأكرث من االإبداع، 
واأ�صّق�ئهم�  و»اقت�ص�دن�«  »فل�صفتن�«  من  الفكرية  مواّده�  ت�صتمّد  قد  فهي  ولهذا 
، وتعر�صه� يف م�صتواه� املدر�صي اخل��ص، وال تلتزم يف اأفك�ره� اأن تكون  الفكريَّنينْ

معرو�صة الأول مرة. 

2- ال تتقيد »املدر�صة االإ�صالمية« ب�ل�صيغة الربه�نية للفكرة دائًم�، ف�لط�بع 
اأفك�ر »فل�صفتن�« واأ�صق�ئه�، وفًق� لدرجة ال�صهولة  اأقل بروًزا منه يف  الربه�ين فيه� 

والتب�صيط املتوّخ�ة يف احللق�ت املدر�صية. 

� اأو�صع من املج�ل الفكري الذي  3- تع�لج »املدر�صة االإ�صالمية« نط�ًق� فكريًّ
تب��صره »فل�صفتن�« واأ�صّق�وؤه�؛ الأنه� ال تقت�صر على اجلوانب الرئي�صية يف الهيكل 
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االإ�صالمي،  التفكري  من  اجل�نبية  النواحي  اأي�ًص�  تتن�ول  واإمن�  الع�م،  االإ�صالمي 
التي  القراآنية  اأو  الت�أريخية  اأو  اأو االجتم�عية  الفل�صفية  املو�صوع�ت  �َصتَّى  وتع�لج 
توؤثر يف تنمية الوعي االإ�صالمي، وبن�ء وتكميل ال�صخ�صية االإ�صالمية من الن�حية 

الفكرية والروحية.

 وقد قدر اهلل تع�ىل  اأن تلتقي فكرة »املدر�صة االإ�صالمية« بفكرة اأخرى عن 
متهيد فل�صفتن�، فتمتزج الفكرت�ن وتخرج�ن اإىل النور يف هذا الكت�ب. 

االأعزاء  ائن�  ُقرَّ من  املتزايد  االإحل�ح  وحي  من  االأخرى  الفكرة  وك�نت   
الث�لثة  اأ�صتميحهم فر�صة الإجن�ز احللقة  اإع�دة طبع كت�ب »فل�صفتن�«، وكنت  على 
»اقت�ص�دن�«، والقي�م مبح�ولة تو�صعة وتب�صيط البحوث التي ع�جلن�ه� يف »فل�صفتن�« 

قبل اأن ن�صت�أنف طبعه للمرة الث�نية، االأمر الذي يتطلب فراًغ� ال اأملكه االآن. 

كت�ب  متهيد  نحو  تتجه  االأعزاء  القراء  رغبة  اأخذت  االأ�ص��ص  هذا  وعلى 
»فل�صفتن�« ب�لذات؛ الأن اإع�دة طبعه ال تكلف اجلهد الذي يتطلبه ا�صتئن�ف طبع 
الكت�ب كله. وك�نت الطلب�ت التي ترد ال تدع جم�اًل لل�صك يف �صرورة ا�صتج�بة 

الطلب. 

احللقة  هو  »فل�صفتن�«  كت�ب  متهيد  يكون  ال  فلم�ذا  الفكرت�ن،  التقت  وهن� 
االأوىل من �صل�صلة املدر�صة االإ�صالمية؟ 

وهكذا ك�ن. 

كلمة املوؤلف



6 املدر�شة الإ�شالمية6

َتِف بطبع التمهيد فح�صب، بل اأدخلن� عليه بع�ص التعديالت  ولكن� مل نَكنْ
ال�صرورية، واأعطين� بع�ص مف�هيمه �صرًح� اأو�صع، كمفهومه عن غريزة ُحبِّ الذات، 

 : نينْ واأ�صفن� اإليه ف�صَلنينْ مهمَّ

االجتم�عية،  امل�صكلة  حل  على  وقدرته  املع��صر  االإن�ص�ن  اأحدهم�: 
النظ�م  لو�صع  االإن�ص�نية  اإمك�ن�ت  مدى  يتن�ول  الكت�ب،  االأول يف  الف�صل  وهو 

االجتم�عي الكفيل ب�صع�دته� وكم�له�. 

من  االأخري  الف�صل  وهو  وال�صم�ن،  احلرية  من  االإ�صالم  موقف  واالآخر: 
الكت�ب؛ قمن� فيه بدرا�صة مق�رنة ملوقف االإ�صالم والراأ�صم�لية من احلرية، وموقف 

االإ�صالم وامل�رك�صية من ال�صم�ن. 

املع��صر  »االإن�ص�ن  اجلديد  ا�صمه  واكت�صب  التمهيد  �َعَف  َت�صَ وبهذا 
واهلل  االإ�صالمية«،  »املدر�صة  من  االأوىل«  »احللقة  بو�صفه  االجتم�عية«،  وامل�صكلة 

ويل التوفيق. 
حممد باقر ال�شدر

م�شكلة الإن�شانية اليوم 
الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة 

اأهم املذاهب الجتماعية 



الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 

الإن�صان املعا�صر وقدرته على حل امل�صكلة الجتماعية

م�شكلة الإن�شانية اليوم 
الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة 

اأهم املذاهب الجتماعية 

1





اإن م�صكلة الع�مل التي متالأ فكر االإن�ص�نية اليوم، ومت�ص واقعه� ب�ل�صميم هي 
ال�صوؤال  اإج�بة عن  اأ�صدق  اإعط�ء  تتلّخ�ص يف  التي  النظ�م االجتم�عي،  م�صكلة 

االآتي: 

ما هو النظام الذي ي�شلح لالإن�شانية وت�شعد به يف حياتها الجتماعية؟ 

ومن الطبيعي اأن حتتل هذه امل�صكلة مق�مه� اخلطري، واأن تكون يف تعقيده� 
وتنوع األوان االجته�د يف حله� م�صدًرا للخطر على االإن�ص�نية ذاته�؛ الأن النظ�م 

داخل يف ح�ص�ب احلي�ة االإن�ص�نية، وموؤثر يف كي�نه� االجتم�عي ب�ل�صميم. 

الب�صرية، وقد  ت�ريخ  البعيدة من  امل�صكلة عميقة اجلذور يف االأغوار  وهذه 
االإن�ص�نية  وانبثقت  االجتم�عية،  احلي�ة  واقعه  يف  ن�ص�أت  منذ  االإن�ص�ن  واجهه� 
اجلم�عية تتمثل يف  عدة اأفراد جتمعهم عالق�ت وروابط م�صرتكة؛ ف�إن هذه العالق�ت 
يف ح�جة - بطبيعة احل�ل - اإىل توجيه وتنظيم �ص�مل، وعلى مدى ان�صج�م هذا 

التنظيم مع الواقع االإن�ص�ين وم�ص�حله يتوقف ا�صتقرار املجتمع و�صع�دته. 

م�صكلة الإن�صانية اليوم
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اإىل  وال�صي��صية  الفكرية  مي�دينه�  يف  ب�الإن�ص�نية  امل�صكلة  هذه  دفعت  وقد 
خو�ص جه�د طويل وكف�ح ح�فل مبختلف األوان ال�صراع، وب�صتى مذاهب العقل 
الب�صري التي ترمي اإىل اإق�مة ال�صرح االجتم�عي وهند�صته، ور�صم خططه وو�صع 
رك�ئزه. وك�ن جه�ًدا مرهًق� ي�صج ب�مل�آ�صي واملظ�مل، ويزخر ب�ل�صحك�ت والدموع، 
وتقرتن فيه ال�صع�دة ب�ل�صق�ء، كل ذلك مل� ك�ن يتمثل يف تلك االألوان االجتم�عية 
من مظ�هر ال�صذوذ واالنحراف عن الو�صع االجتم�عي ال�صحيح. ولوال وم�ص�ت 
�صعت يف حلظ�ت من ت�ريخ هذا الكوكب لك�ن املجتمع االإن�ص�ين يعي�ص يف م�أ�ص�ة 

م�صتمرة، و�صبح دائم يف االأمواج الزاخرة. 

وال نريد اأن ن�صتعر�ص االآن اأ�صواط اجله�د االإن�ص�ين يف امليدان االجتم�عي؛ 
تقلبت  التي  واأجوائه�  املعذبة،  لالإن�ص�نية  نوؤرخ  اأن  الدرا�صة  بهذه  نق�صد  الأنن� ال 
احل��صر، ويف  واقعه�  االإن�ص�نية يف  نواكب  اأن  نريد  واإمن�  البعيدة،  االآم�د  منذ  فيه� 
ال�صوط،  اإليه�  ينتهي  اأن  يجب  التي  الغ�ية  لنعرف  اإليه�؛  انتهت  التي  اأ�صواطه� 
وال�ص�حل الطبيعي الذي ال بد لل�صفينة اأن ت�صق طريقه� اإليه وتر�صو عنده لت�صل 
اإىل ال�صالم واخلري، وتوؤوب اإىل حي�ة م�صتقرة، يعمره� العدل وال�صع�دة بعد جهد 

وعن�ء طويلني، وبعد تطواف عري�ص يف �صتى النواحي وخمتلف االجت�ه�ت. 

من  اأ�صد  االجتم�عية  ب�مل�صكلة  املع��صر  االإن�ص�ن  اإح�ص��ص  اأن  والواقع 
وعًي�  اأكرث  االآن  فهو  القدمي؛  الت�ريخ  اأدوار  من  م�صى  وقت  اأي  به� يف  اإح�ص��صه 
ملوقفه من امل�صكلة، واأقوى حت�ص�ًص� بتعقيداته�؛ الأن االإن�ص�ن احلديث اأ�صبح يعي 
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اأن امل�صكلة من �صنعه، واأن النظ�م االجتم�عي ال يفر�ص عليه من اأعلى ب�ل�صكل 
الذي تفر�ص عليه القوانني الطبيعية التي تتحكم يف عالق�ت االإن�ص�ن ب�لطبيعة. 
على العك�ص من االإن�ص�ن القدمي الذي ك�ن ينظر يف كثري من االأح�يني اإىل النظ�م 
فكم� ال  قدرة؛  اختي�ًرا وال  مق�بله  ميلك يف  ق�نون طبيعي، ال  وك�أنه  االجتم�عي 
ي�صتطيع اأن يطور من ق�نون ج�ذبية االأر�ص، كذلك ال ي�صتطيع اأن يغرّي العالق�ت 
االجتم�عية الق�ئمة. ومن الطبيعي اأن االإن�ص�ن حني بداأ يوؤمن ب�أن هذه العالق�ت 
مظهر من مظ�هر ال�صلوك التي يخت�ره� االإن�ص�ن نف�صه، وال يفقد اإرادته يف جم�له� 
 - � اأ�صبحت امل�صكلة االجتم�عية تعك�ص فيه - يف االإن�ص�ن الذي يعي�صه� فكريًّ

مرارة ثورية بداًل من مرارة اال�صت�صالم.

�صيطرة  يف  ه�ئاًل  تطوًرا  يع��صر  اأخذ  اأخرى  ن�حية  من  احلديث  واالإن�ص�ن 
االإن�ص�نية على الطبيعة مل ي�صبق له نظري. وهذه ال�صيطرة املتن�مية ب�صكل مرعب 
وبقفزات العم�لقة تزيد يف امل�صكلة االجتم�عية تعقيًدا، وت�ص�عف من اأخط�ره�؛ 
الأنه� تفتح بني يدي االإن�ص�ن جم�الت جديدة وه�ئلة لال�صتغالل، وت�ص�عف من 
تلك  من  فرد  ن�صيب كل  عليه حتديد  يتوقف  الذي  االجتم�عي،  النظ�م  اأهمية 

املك��صب اله�ئلة التي تقدمه� الطبيعة اليوم ب�صخ�ء لالإن�ص�ن. 

وهو بعد هذا ميلك من جت�رب �صلفه - على مر الزمن - خربة اأو�صع واأكرث 
�صمواًل وعمًق� من اخلربات االجتم�عية التي ك�ن االإن�ص�ن القدمي ميتلكه� ويدر�ص 

م�شكلة الإن�شانية اليوم
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امل�صكلة االجتم�عية يف �صوئه�. ومن الطبيعي اأن يكون لهذه اخلربة اجلديدة اأثره� 
الكبري يف تعقيد امل�صكلة، وتنوع االآراء يف حله�، واجلواب عليه�.



واجهته  الذي  االأ�ص��صي  ال�صوؤال  اأو  امل�صكلة،  عرفن�  وقد   - االآن  نريد 
االإن�ص�نية منذ م�ر�صت وجوده� االجتم�عي الواعي، وتفننت يف املح�والت التي 
قدمته� للجواب عليه عرب ت�ريخه� املديد - نريد وقد عرفن� ذلك اأن نلقي نظرة على 
م� متلكه االإن�ص�نية اليوم، ويف كل زم�ن من االإمك�ن�ت وال�صروط ال�صرورية الإعط�ء 
النظ�م  هو  م�  الذكر:  ال�ص�لف  االأ�ص��صي  ال�صوؤال  ذلك  على  ال�صحيح  اجلواب 

الذي ي�صلح لالإن�ص�نية وت�صعد به يف حي�ته� االجتم�عية؟ 

فهل يف مقدور االإن�ص�نية اأن تقدم هذا اجلواب؟ 

وم� هو القدر الذي يتوفر - يف تركيبه� الفكري والروحي - من ال�صروط 
الالزمة للنج�ح يف ذلك؟ 

االمتح�ن،  يف  جن�حه�  لالإن�ص�نية  تكفل  التي  ال�صم�ن�ت  نوعية  هي  وم� 
التي تخت�ره� حلل  الطريقة  ال�صوؤال، ويف  وتوفيقه� يف اجلواب الذي تعطيه على 
االإن�ص�نية  ب�صع�دة  الكفيل  االأ�صلح  النظ�م  اإىل  والتو�صل  االجتم�عية،  امل�صكلة 

وت�صعيده� اإىل اأرفع امل�صتوي�ت؟

الإن�صانية ومعاجلتها للم�صكلة
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وبتعبري اأكرث و�صوًح�: كيف ت�صتطيع االإن�ص�نية املع��صرة اأن تدرك - مثاًل - 
اأن النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل، اأو دكت�تورية الربوليت�ري� اال�صرتاكية، اأو غريهم� 
هو النظ�م االأ�صلح؟ واإذا اأدركت هذا اأو ذاك فم� هي ال�صم�ن�ت التي ت�صمن له� 

اأنه� على حق و�صواب يف اإدراكه�؟ 

ولو �صمنت هذا اأي�ًص�، فهل يكفي اإدراك النظ�م االأ�صلح ومعرفة االإن�ص�ن 
به لتطبيقه وحل امل�صكلة االجتم�عية على اأ�ص��صه، اأو يتوقف تطبيق النظ�م على 

عوامل اأخرى قد ال تتوفر ب�لرغم من معرفة �صالحه وجدارته؟ 

اأثرن�ه� االآن- اإىل حد كبري- ب�ملفهوم الع�م عن  وترتبط هذه النق�ط التي 
املجتمع والكون؛ ولذلك تختلف طريقة مع�جلته� من ِقَبل الب�حثني تبًع� الختالف 

مف�هيمهم الع�مة عن ذلك. ولنبداأ ب�مل�رك�صية. 

راأي املارك�شية 

االإنت�ج،  لطريقة  وفًق�   � وفكريًّ  � روحيًّ يتكيف  االإن�ص�ن  اأن  امل�رك�صية  ترى 
 ،� ونوعية القوى املنتجة، فهو ب�صورة م�صتقلة عنه� ال ميكنه اأن يفكر تفكرًيا اجتم�عيًّ
اأو اأن يعرف م� هو النظ�م االأ�صلح؟ واإمن� القوى املنتجة هي التي متلي عليه هذه 
املعرفة، وتتيح له اجلواب على ال�صوؤال االأ�ص��صي الذي طرحن�ه يف ف�حتة احلديث، 
يف  تبعث    - مثاًل   - الهوائية  ف�لط�حونة  واأم�نة،  بدقة  �صداه�  يردد  بدوره  وهو 
البخ�رية  والط�حونة  االأ�صلح،  النظ�م  هو  االإقط�عي  النظ�م  ب�أن  ال�صعور  االإن�ص�نية 
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اأن النظ�م الراأ�صم�يل هو االأجدر ب�لتطبيق، وو�ص�ئل  التي خلفته� تلقن االإن�ص�ن 
� جديًدا، يوؤمن ب�أن  االإنت�ج الكهرب�ئية والذرية اليوم تعطي املجتمع م�صمونً� فكريًّ

االأ�صلح هو النظ�م اال�صرتاكي. 

فقدرة االإن�ص�نية على اإدراك النظ�م االأ�صلح، هي مت�ًم� قدرته� على ترجمة 
املدلول االجتم�عي للقوى املنتجة وترديد �صداه�. 

وجن�حه�  اإدراكه�  و�صحة  �صوابه�  لالإن�ص�نية  تكفل  التي  ال�صم�ن�ت  واأم� 
االأم�م  اإىل  ال�ص�ئرة  الت�ريخ  حركة  يف  تتمثل  فهي  االأ�صلح  للنظ�م  ت�صوره�  يف 
دوًم�؛ فم�دام الت�ريخ يف راأي امل�رك�صية يت�صلق الهرم، ويزحف ب�صورة ت�ص�عدية 
للنظ�م االأ�صلح هو االإدراك  اأن يكون االإدراك االجتم�عي اجلديد  دائًم�، فالبد 

ال�صحيح. 

ن اإدراك اجتم�عي  واأم� االإدراك التقليدي القدمي فهو خ�طئ، م� دام قد تكوَّ
االجتم�عي  راأيه  �صحة  اليوم  ال�صوفي�تي  لالإن�ص�ن  ي�صمن  ف�لذي  منه؛  اأحدث 
هو: اأن هذا الراأي ميثل اجل�نب اجلديد من الوعي االجتم�عي، ويعرب عن مرحلة 

جديدة من الت�ريخ، فيجب اأن يكون �صحيًح� دون غريه من االآراء القدمية. 

�صحيح اأن بع�ص االأفك�ر االجتم�عية قد تبدو جديدة - ب�لرغم من زيفه�- 
ك�لفكر الن�زي يف الن�صف االأول من هذا القرن؛ حيث بدا وك�أنه تعبري عن تطور 

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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ويظهر  عة،  املَقنَّ االأفك�ر  هذه  اأمث�ل  تنك�صف  م�  �صرع�ن  ولكن  جديد،  ت�ريخي 
خالل التجربة اأنه� لي�صت اإال رجًع� لالأفك�ر القدمية، وتعبرًيا عن مراحل ت�ريخية 

ب�لية، ولي�صت اأفك�ًرا جديدة مبعنى الكلمة.  

وهكذا توؤكد امل�رك�صية على اأن جدة الفكر االجتم�عي )مبعنى انبث�قه عن 
جتدد  يف  الت�ريخ  دام  م�  ب�صحته  الكفيلة  هي  التكون(،  جديدة  ت�ريخية  ظروف 

ارتق�ئي. 

للنظ�م   - مثاًل   - اليوم  االإن�ص�نية  اإدراك  اأن  وهو:  اآخر،  �صيء  وهن�ك 
اال�صرتاكي - بو�صفه النظ�م االأ�صلح - ال يكفي يف راأي امل�رك�صية الإمك�ن تطبيقه 
م� مل تخ�ص الطبقة التي تنتفع بهذا النظ�م اأكرث من �صواه� - وهي الطبقة الع�ملة 
� عنيًف� �صد الطبقة التي من م�صلحته� االحتف�ظ ب�لنظ�م  يف مث�لن� - �صراًع� طبقيًّ
ال�ص�بق. وهذا ال�صراع الطبقي امل�صعور يتف�عل مع اإدراك النظ�م االأ�صلح، في�صتد 
ق االإدراك وينميه  ُيَعمِّ ال�صراع كلم� من� هذا االإدراك وازداد و�صوًح�، وهو بدوره 

كلم� ا�صتد وا�صتفحل. 

الت�ريخية،  امل�دية  مف�هيم  اأ�ص��ص  على  تقوم  هذه  امل�رك�صية  النظر  ووجهة 
التي نقدن�ه� يف درا�صتن� املو�صعة للم�رك�صية االقت�ص�دية. 
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وم� ن�صيفه االآن تعليًة على ذلك هو: اأن الت�ريخ نف�صه يربهن على اأن االأفك�ر 
االجتم�عية ب�ص�أن حتديد نوعية النظ�م االأ�صلح لي�صت من خلق القوى املنتجة، 
بل لالإن�ص�ن اأ�ص�لته واإبداعه يف هذا املج�ل ب�صورة م�صتقلة عن و�ص�ئل االإنت�ج، 
واإال فكيف تف�صر لن� امل�رك�صية ظهور فكرة الت�أميم، واال�صرتاكية وملكية الدولة 
بو�صفه  الت�أميم-  بفكرة  االإمي�ن  فلو ك�ن  الت�ريخ؟!  متب�عدة من  زمنية  يف فرتات 
النظ�م االأ�صلح كم� يوؤمن االإن�ص�ن ال�صوفي�تي اليوم - نتيجة لنوعية القوى املنتجة 
ال�ص�ئدة اليوم، فم� معنى ظهور الفكرة نف�صه� يف اأزمنة �صحيقة مل تكن متلك من 

هذه القوى املنتجة �صيًئ�؟!

اأفلم يكن اأفالطون يوؤمن ب�ل�صيوعية، ويت�صور مدينته الف��صلة على اأ�ص��ص 
�صيوعي؟! فهل ك�ن اإدراكه هذا من معطي�ت الو�ص�ئل احلديثة يف االإنت�ج التي 

مل يكن االإغريق ميلك منه� �صيًئ�؟!

األفني من ال�صنني من  اإن االأفك�ر اال�صرتاكية بلغت قبل  اأقول؟ بل  م�ذا 
الن�صج والعمق يف ذهنية بع�ص كب�ر املفكرين ال�صي��صيني درجة اأت�حت له� جم�اًل 

للتطبيق، كم� يطبقه� االإن�ص�ن ال�صوفي�تي اليوم مع بع�ص الفروق. 

فهذا »َو و - ِدي« اأعظم االأب�طرة الذين حكموا ال�صني من اأ�صرة )ه�ن(، 
ك�ن يوؤمن -يف �صوء خربته وجت�ربه- ب�ال�صرتاكية ب�عتب�ره� النظ�م االأ�صلح، فق�م 
بتطبيقه� ع�م )140- 187ق.م(، فجعل موارد الرثوة الطبيعية ملًك� لالأمة، واأممَّ 

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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�صلط�ن  على  يق�صي  اأن  واأراد  اخلمر،  وع�صر  واحلديد  امللح  ا�صتخراج  �صن�ع�ت 
� للنقل والتب�دل ت�صرف  الو�صط�ء وامل�ص�ربني يف جه�ز التج�رة، ف�أن�ص�أ نظ�ًم� خ��صًّ
عليه الدولة، و�صعى بذلك لل�صيطرة على التج�رة، حتى ي�صتطيع منع تقلب االأ�صع�ر 
الفج�ئي. فك�ن عم�ل الدولة هم الذين يتولون �صوؤون نقل الب�ص�ئع وتو�صيله� اإىل 
اأ�صح�به� يف جميع اأنح�ء البالد، وك�نت  الدولة نف�صه� تخزن م� زاد من ال�صلع عن 
ح�جة االأهلني، وتبيعه� اإذا اأخذت اأثم�نه� يف االرتف�ع فوق م� يجب، كم� ت�صرتيه� 
اإذا انخف�صت االأ�صع�ر. و�صرع يقيم املن�ص�آت الع�مة العظيمة ليوجد بذلك عماًل 

ملاليني الن��ص الذين عجزت ال�صن�ع�ت اخل��صة عن ا�صتيع�بهم. 

وكذلك اعتلى العر�ص يف بداية الت�ريخ امل�صيحي »واجن م�جن«، فتحّم�ص ب�إمي�ن 
لفكرة اإلغ�ء الرّق، والق�ص�ء على العبودية ونظ�م االإقط�ع، كم�  اآمن االأوروبيون يف 
بداية الع�صر الراأ�صم�يل. واألغى الرّق، وانتزع االأرا�صي من الطبقة االإقط�عية، واأمّم 
االأر�ص الزراعية، وق�ّصمه� ق�صًم� مت�ص�وية، ووّزعه� على الزّراع، وحّرم بيع االأرا�صي 
و�صراءه� ليمنع بذلك من عودة االأمالك الوا�صعة اإىل م� ك�نت عليه من قبل، واأمّم 
املن�جم وبع�ص ال�صن�ع�ت الكربى. فهل ميكن اأن يكون )َوو- َدي( اأو)واجن م�جن( 
اأو  البخ�ر،  قوى  ال�صي��صي هذا من  ونهجهم�  اإدراكهم� االجتم�عي  ا�صتوحي�  قد 

قوى الكهرب�ء، اأو الذرة التي تعتربه� امل�رك�صية اأ�ص��ًص� للتفكري اال�صرتاكي. 

وهكذا ن�صتنتج: اأن اإدراك هذا النظ�م اأو ذاك - بو�صفه النظ�م االأ�صلح - 
لي�ص �صنيعة لهذه الو�صيلة من و�ص�ئل االإنت�ج اأو تلك. 
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كم� اأن احلركة التقدمية للت�ريخ التي تربهن امل�رك�صية عن طريقه� على اأن 
اأ�ص�طري الت�ريخ؛ ف�إن  اأ�صطورة اأخرى من  جدة الفكر ت�صمن �صحته، لي�صت اإال 

ا.  حرك�ت االنتك��ص وذوب�ن احل�ص�رة كثرية جدًّ

راأي املفكرين غري املارك�شيني

على  االإن�ص�ن  قدرة  اأن  ع�دة:  يقررون  فهم  امل�رك�صيني  غري  املفكرون  واأم� 
اإدراك النظ�م االأ�صلح تنمو عنده من خالل التج�رب االجتم�عية التي يعي�صه�؛ 
اأن  فحينم� يطبق االإن�ص�ن االجتم�عي نظ�ًم� معيًن�، ويج�صده يف حي�ته، ي�صتطيع 
فيه،  امل�صترتة  ال�صعف  ونق�ط  االأخط�ء  النظ�م  لذلك  جتربته  من خالل  يالحظ 
ب�صرية  اأكرث  اجتم�عي  تفكري  من  فتمكنه  الزمن،  مر  على  له  تتك�صف  والتي 
وخربة، وهكذا يكون ب�إمك�ن االإن�ص�ن اأن يفكر يف النظ�م االأ�صلح، وي�صع جوابه 
على ال�صوؤال االأ�ص��صي يف �صوء جت�ربه وخربته، وكلم� تك�ملت وكرثت جت�ربه اأو 
النظ�م  حتديد  على  قدرة  اأكرث  و�ص�ر  وب�صرية،  معرفة  ازداد  جربه�  التي  االأنظمة 

االأ�صلح وت�صور مع�مله. 

ف�صوؤالن� االأ�ص��صي: »م� هو النظ�م االأ�صلح؟« لي�ص اإال ك�صوؤال: م� هي اأ�صلح 
طريقة لتدفئة ال�صكن؟ هذا ال�صوؤال الذي واجهه االإن�ص�ن منذ اأح�ص ب�لربد وهو 
يف كهفه اأو مغ�رته، ف�أخذ يفكر يف اجلواب عليه، حتى اهتدى- يف �صوء مالحظ�ته 
اأو جت�ربه العديدة- اإىل طريقة اإيج�د الن�ر، وظل يث�بر ويج�هد يف �صبيل احل�صول 

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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على جواب اأف�صل عرب جت�ربه املديدة، حتى انتهى اأخرًيا اإىل اكت�ص�ف الكهرب�ء 
وا�صتخدامه يف التدفئة. 

حله�  طريقة  ف�أدرك  حي�ته،  تعرت�ص  ك�نت  التي  امل�ص�كل  اآالف  وكذلك 
خالل التجربة، وازداد اإدراكه دقة كلم� كرثت التجربة، كم�صكلة احل�صول على 
للنقل  وا�صطة  اأ�صرع  اأو  النفط،  و�صيلة ال�صتخراج  اأ�صهل  اأو  لل�صل،  دواء  اأ�صلح 
وال�صفر، اأو اأف�صل طريقة حلي�كة ال�صوف....، وم� اإىل ذلك من م�ص�كل وحلول. 

تلك  عن  اجلواب  وي�صع  امل�ص�كل،  هذه  يحل  اأن  االإن�ص�ن  ا�صتط�ع  فكم� 
االأ�صئلة من خالل جت�ربه كذلك ي�صتطيع اأن يجيب على �صوؤال: »م� هو النظ�م 
االأ�صلح؟« من خالل جت�ربه االجتم�عية التي تك�صف له عن �صيئ�ت وحم��صن 

النظ�م املجرب، وتربز ردود الفعل له على ال�صعيد االجتم�عي. 

الفرق بني التجربة الطبيعية والجتماعية 

وهذا �صحيح اإىل درجة م�؛ ف�إن التجربة االجتم�عية تتيح لالإن�ص�ن اأن يقدم 
اأن  الطبيعة  جت�رب  له  اأت�حت  كم�  االأ�صلح؟  النظ�م  هو  م�  �صوؤال:  على  جوابه 

يجيب عن االأ�صئلة االأخرى العديدة التي اكتنفت حي�ته منذ البداية. 

ولكنن� يجب اأن نفرق - اإذا اأردن� اأن ندر�ص امل�ص�ألة على م�صتوى اأعمق- 
االأ�صلح،  للنظ�م  اإدراكه  االإن�ص�ن خالله�  يكون  التي  االجتم�عية  التج�رب  بني 
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الطبيعة  ب�أ�صرار  معرفته  خالله�  االإن�ص�ن  يكت�صب  التي  الطبيعية  التج�رب  وبني 
اأف�صل  اأو  لل�صفر،  وا�صطة  اأ�صرع  اأو  دواء،  ك�أجنح  منه�:  اال�صتف�دة  وطريقة  وقوانينه� 
طريقة للحي�كة، اأو اأ�صهل و�صيلة ال�صتخراج النفط، اأو اأجنع طريقة لفلق الذرة مثاًل.

لالأنظمة  االجتم�عي  االإن�ص�ن  جت�رب  اأي   - االجتم�عية  التج�رب  ف�إن   
االجتم�عية املختلفة - ال ت�صل يف عط�ئه� الفكري اإىل درجة التج�رب الطبيعية، 
وهذا  نق�ط،  عدة  يف  عنه�  تختلف  الأنه�  الطبيعة؛  لظواهر  االإن�ص�ن  جت�رب  وهي 
االختالف يوؤدي اإىل تف�وت قدرة  االإن�ص�ن على اال�صتف�دة من التج�رب الطبيعية 
واالجتم�عية. فبينم� ي�صتطيع االإن�ص�ن اأن يدرك اأ�صرار الظواهر الطبيعية، ويرتقي 
يف اإدراكه هذا اإىل ذروة الكم�ل على مر الزمن بف�صل التج�رب الطبيعية والعلمية، 
ال ي�صري يف جم�ل اإدراكه االجتم�عي للنظ�م االأ�صلح اإال �صرًيا بطيًئ�، وال يت�أتى 
له ب�صكل ق�طع اأن يبلغ الكم�ل يف اإدراكه االجتم�عي هذا، مهم� توافرت جت�ربه 

االجتم�عية وتك�ثرت. 

طبيعة  بني  املهمة  الفروق  تلك  ندر�ص  اأن   - هذا  ملعرفة   - علين�  ويجب 
وهي:  قررن�ه�،  التي  احلقيقة  اإىل  لن�صل  الطبيعية  والتجربة  االجتم�عية  التجربة 
اأن  التجربة الطبيعية قد تكون ق�درة على منح االإن�ص�ن عرب الزمن فكرة ك�ملة عن 
الطبيعة، ي�صتخدمه� يف �صبيل اال�صتف�دة من ظواهر الطبيعة وقوانينه�. واأم� التجربة 
االجتم�عية فهي ال ت�صتطيع اأن ت�صمن لالإن�ص�ن اإيج�د هذه الفكرة الك�ملة عن 

امل�ص�ألة االجتم�عية. 

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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وتتلخ�ص اأهم تلك الفروق فيم� يلي: 
اأول: اأن التجربة الطبيعية ميكن اأن يب��صره� ومي�ر�صه� فرد واحد، في�صتوعبه� 
ب�ملالحظة والنظرة، ويدر�ص ب�صورة مب��صرة كل م� ينك�صف خالله� من حق�ئق 

واأخط�ء، فينتهي من ذلك اإىل فكرة معينة ترتكز على تلك التجربة.

واأم� التجربة االجتم�عية فهي عب�رة عن جت�صيد النظ�م املجرب يف جمتمع 
مم�ر�صة  تعني   - مثاًل   - الراأ�صم�يل  اأو  االإقط�عي  النظ�م  فتجربة  عليه؛  وتطبيقه 
املجتمع لهذا النظ�م فرتة من ت�ريخه، وهي الأجل ذلك ال ميكن اأن يقوم به� فرد 
واحد وي�صتوعبه�، واإمن� يقوم ب�لتجربة االجتم�عية املجتمع كله، وت�صتوعب مرحلة 
ت�ريخية من حي�ة املجتمع اأو�صع كثرًيا من هذا الفرد اأو ذاك، ف�الإن�ص�ن حني يريد 
اأن ي�صتفيد من جتربة اجتم�عية ال ي�صتطيع اأن يع��صره� بكل اأحداثه�، كم� ك�ن 
ويتحتم  اأحداثه�،  من  ج�نًب�  يع��صر  اإمن�  به�،  يقوم  الطبيعية حني  التجربة  يع��صر 
اأن يعتمد يف االطالع على �ص�ئر ظواهر التجربة وم�ص�عف�ته� على احلد�ص  عليه 

واال�صتنت�ج والت�ريخ. 

ثانًيا: اأن التفكري الذي تبلوره التجربة الطبيعية اأكرث مو�صوعية ونزاهة من 
التفكري الذي ي�صتمده االإن�ص�ن من التجربة االجتم�عية. 

االجتم�عية  التجربة  متنع  التي  اجلوهرية  النق�ط  اأهم  من  النقطة  وهذه 
ب�صكل  والعلمية، فالبد من جالئه�  الطبيعية  التجربة  م�صتوى  اإىل  االرتف�ع  من 

ك�مل. 
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ففي التجربة الطبيعية ترتبط م�صلحة االإن�ص�ن - الذي ي�صنع تلك التجربة- 
ب�كت�ص�ف احلقيقة، احلقيقة ك�ملة �صريحة دون مواربة، ولي�ص له - يف الغ�لب- 
اأدنى م�صلحة بتزوير احلقيقة اأو طم�ص مع�مله� التي تتك�صف خالل التجربة، ف�إذا 
اأراد - مثاًل - اأن يجرب درجة ت�أّثر جراثيم ال�صّل مب�دة كيم�وية معينة حني اإلق�ئه� 
يف حميط تلك اجلراثيم، ف�صوف ال يهمه اإال معرفة درجة ت�أثره� مهم� ك�نت ع�لية 
فيب�لغ يف  احلقيقة،  ر  يزوِّ اأن  ومك�فحته  ال�صل  ينفعه يف عالج  ولن  منخف�صة،  اأو 
درجة ت�أثره� اأو يهون منه�. وعلى هذا االأ�ص��ص يتجه تفكري املَُجرِّب - يف الع�دة - 

� نزيًه�.  اجت�ًه� مو�صوعيًّ

على  دائًم�  املجرب  م�صلحة  تتوقف  فال  االجتم�عية  التجربة  يف  واأم� 
االإن�ص�نية،  ملجموع  االأ�صلح  االجتم�عي  النظ�م  واكت�ص�ف  احلقيقة،  جتلية 
بل قد يكون من م�صلحته اخل��صة اأن ي�صرت احلقيقة عن االأنظ�ر. ف�ل�صخ�ص 
الذي ترتكز م�ص�حله على نظ�م الراأ�صم�لية واالحتك�ر، اأو على النظ�م الربوي 
ا اأن جتيء احلقيقة موؤكدة لنظ�م  للم�ص�رف - مثاًل - �صوف يكون من م�صلحته جدًّ
الراأ�صم�لية واالحتك�ر والرب� امل�صريف، بو�صفه النظ�م االأ�صلح؛ حتى ت�صتمر من�فعه 
الدافع  دام  م�  بطبيعته   � مو�صوعيًّ لي�ص  اإذن  فهو  النظ�م،  ذلك  عليه  ه�  ُيِدرُّ التي 

الذاتي يحثه على  اكت�ص�ف احلقيقة ب�للون الذي يتفق مع م�ص�حله اخل��صة. 

اأو  الرب�  مع  اخل��صة  م�صلحته  تتع�ر�ص  الذي  االآخر  ال�صخ�ص  وكذلك 
االحتك�ر ال يهمه �صيء كم� يهمه اأن تثبت احلقيقة ب�صكل ُيدين االأنظمة الربوية 

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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واالحتك�رية، فهو حينم� يريد اأن ي�صتنتج اجلواب على امل�ص�ألة االجتم�عية »م� هو 
النظ�م االأ�صلح؟« من خالل درا�صته االجتم�عية يقرتن دائًم� بقوة داخلية حتبذ له 

وجهة نظر معينة، ولي�ص �صخ�ًص� حم�يًدا مبعنى الكلمة. 

وهكذا نعرف اأن تفكري االإن�ص�ن يف امل�ص�ألة االجتم�عية ال ميكن - ع�دة- اأن 
ت�صمن له املو�صوعية والتجرد عن الذاتية، ب�لدرجة التي ميكن �صم�نه� يف تفكري 

االإن�ص�ن حني يع�لج جتربة طبيعية وم�ص�ألة من م�ص�ئل الكون. 

� من دوافعه الذاتية، ويفكر  ث�لًث�: َوَهبنْ اأن االإن�ص�ن ا�صتط�ع اأن يتحرر فكريًّ
النظ�م  هو  ذاك  اأو  النظ�م  هذا  اأن  وهي:   - احلقيقة  ويك�صف   ،� مو�صوعيًّ تفكرًيا 
اهتم�مه مب�صلحة جمموع  الذي ي�صمن  االإن�ص�نية - ولكن من  االأ�صلح ملجموع 
االإن�ص�نية اإذا مل تلتق مب�صلحته اخل��صة؟ ومن الذي يكفل �صعيه يف �صبل تطبيق 

ذلك النظ�م االأ�صلح لالإن�ص�نية اإذا تع�ر�ص مع م�ص�حله اخل��صة؟ 

فهل يكفي - مثاًل - اإمي�ن الراأ�صم�ليني ب�أن النظ�م اال�صرتاكي اأ�صلح �صبًب� 
لتطبيقهم لال�صرتاكية، ور�ص�هم عنه� ب�لرغم من تن�ق�صه� مع م�ص�حلهم؟ 

اإمي�ن االإن�ص�ن املع��صر )اإن�ص�ن احل�ص�رة الغربية( - يف �صوء  اأو هل يكفي 
جت�ربه التي ع��صه� - ب�خلطر الك�من يف نظ�م العالق�ت بني الرجل واملراأة الق�ئم 
على اأ�ص��ص اخلالعة واالإب�حية؟ هل يكفي اإمي�نه مب� ت�صتمل عليه هذه العالق�ت 
من خطر امليوعة والذوب�ن على م�صتقبل االإن�ص�ن وغده الندف�عه اإىل تطوير تلك 
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الذوب�ن  من  ويحميه�  م�صتقبله�،  لالإن�ص�نية  ي�صمن  الذي  ب�ل�صكل  العالق�ت 
اجلن�صي وال�صهوي، م� دام ال ي�صعر بخطر مع��صر على واقعه الذي يعي�صه، وم� 

دامت تلك العالق�ت توفر له كثرًيا من األوان املتعة واللذة؟ 

االأ�صلح  النظ�م  اكت�ص�ف  اإىل  ال  بح�جة  ن�صعر  ال�صوء  هذا  ويف  اإذن  نحن 
ككل،  االإن�ص�نية  مب�ص�لح  نعنى  يجعلن�  دافع  اإىل  بل  فح�صب،  االإن�ص�نية  ملجموع 

ون�صعى اإىل حتقيقه�، واإن اختلفت مع م�ص�لح اجلزء الذي منثله من ذلك الكل. 

رابًع�: اأن النظ�م الذي ين�صوؤه االإن�ص�ن االجتم�عي، ويوؤمن ب�صالحه وكف�ءته 
ال ميكن اأن يكون جديًرا برتبية هذا االإن�ص�ن وت�صعيده يف املج�ل االإن�ص�ين اإىل 
اأرحب؛ الأن النظ�م الذي ي�صنعه االإن�ص�ن االجتم�عي يعك�ص دائًم� واقع  اآف�ق 

االإن�ص�ن الذي �صنعه، ودرجته الروحية والنف�صية. 

ف�إذا ك�ن املجتمع يتمتع بدرجة منخف�صة من قوة االإرادة و�صالبته� 
- مثاًل- مل يكن مي�صوًرا له اأن يربي اإرادته وينميه� ب�إيج�د نظ�م اجتم�عي �ص�رم 
يغذي االإرادة ويزيد من �صالبته�؛ الأنه م� دام ال ميلك اإرادة �صلبة، فهو ال ميلك 
الذي  النظ�م  ي�صع  واإمن�  التنفيذ،  مو�صع  وو�صعه  النظ�م  هذا  اإيج�د  على  القدرة 
اإزاء  اإرادته  ميلك  ننتظر من جمتمع ال  فهل  واإال  وذوب�نه�.  اإرادته  ميوعة  يعك�ص 
اإغواء اخلمرة- مثاًل - واإغرائه�، وال يتمتع بقدرة الرتفع عن �صهوة رخي�صة كهذه، 
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اأمث�ل  يحرم  �ص�رًم�،  نظ�ًم�  التنفيذ  مو�صع  ي�صع  اأن  املجتمع  هذا  من  ننتظر  هل 
ويحرره  حريته،  اإليه  ويرد  اإرادته،  االإن�ص�ن  يف  ويربي  الرخي�صة،  ال�صهوات  تلك 
من عبودية ال�صهوة واإغرائه�؟! كال طبًع�، فنحن ال نرتقب ال�صالبة من املجتمع 
ن�أمل من املجتمع الذي  اأ�صرار هذا الذوب�ن وم�ص�عف�ته، وال  اأدرك  الذائب واإن 
ت�صتعبده �صهوة اخلمرة اأن يحرر نف�صه ب�إرادته مهم� اأح�ص ب�صرور اخلمرة واآث�ره�؛ 
الأن االإح�ص��ص اإمن� يتعمق ويرتكز لدى املجتمع اإذا ا�صرت�صل يف ذوب�نه وعبوديته 
مع�جلة  عن  عجًزا  اأ�صد  اأ�صبح  ذلك  يف  ا�صرت�صل  كلم�  وهو  واإ�صب�عه�،  لل�صهوة 

املوقف، والقفز ب�إن�ص�نيته اإىل درج�ت اأعلى. 

االإن�ص�ن  التي �صنعه�  الب�صرية  الذي جعل احل�ص�رات  ال�صبب   هو  وهذا 
تعجز - ع�دة - عن و�صع نظ�م يق�وم يف االإن�ص�ن عبوديته ل�صهوته، ويرتفع به اإىل 
م�صتوى اإن�ص�ين اأعلى، حتى لقد اأخفقت الوالي�ت املتحدة - وهي اأعظم تعبري 
عن اأ�صخم احل�ص�رات التي �صنعه� االإن�ص�ن - يف و�صع ق�نون حترمي اخلمرة مو�صع 
التنفيذ؛ الأن من التن�ق�ص اأن نرتقب من املجتمع الذي ا�صت�صلم ل�صهوة اخلمرة 
لنف�صه،  الذي اخت�ره  به من احل�صي�ص  ترتفع  التي  القوانني  ي�صن  اأن  وعبوديته� 
بينم� جند اأن النظ�م االجتم�عي االإ�صالمي - الذي ج�ء به الوحي - قد ا�صتط�ع 
بطريقته اخل��صة يف تربية االإن�ص�نية ورفعه� اإىل اأعلى اأن يحرم اخلمرة وغريه� من 

ال�صهوات ال�صريرة، ويخلق يف االإن�ص�ن االإرادة الواعية ال�صلبة. 
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ومل يبق علين� - بعد اأن اأو�صحن� ج�نًب� من الفروق اجلوهرية بني التجربة 
االجتم�عية التي مي�ر�صه� املجتمع ب�أ�صره والتجربة الطبيعية التي مي�ر�صه� املجرب 
نف�صه - اإال اأن نثري ال�صوؤال االأخري يف جم�ل بحث امل�ص�ألة التي ندر�صه� )م�ص�ألة 
مدى قدرة االإن�ص�ن يف حقل التنظيم االجتم�عي، واختي�ر النظ�م االأ�صلح(، وهذا 
هو ال�صوؤال: م� هي قيمة املعرفة العلمية يف تنظيم حي�ة اجلم�عة، واإر�ص�ء احلي�ة 
االجتم�عية والنظ�م االجتم�عي على اأ�ص��ص علمي من التج�رب الطبيعية، التي 
متلك من الدقة م� تت�صم به التج�رب يف جم�ل الفيزي�ء والكيمي�ء، ونتخل�ص بذلك 

من نق�ط ال�صعف التي در�صن�ه� يف طبيعة التجربة االجتم�عية. 

وبكلمة اأخرى: هل يف االإمك�ن اال�صتغن�ء - لدى تنظيم احلي�ة االجتم�عية 
التي  والتج�رب  الب�صرية،  ت�ريخ  درا�صة  عن   - االأ�صلح  النظ�م  على  والتعرف 
م�ر�صته� املجتمع�ت االإن�ص�نية عرب الزمن، والتي ال منلك جت�هه� �صوى املالحظة 
عن ُبعد، ومن وراء �صت�ئر الزمن التي تف�صلن� عنه�، هل يف االإمك�ن اال�صتغن�ء عن 
ذلك كله ب�إق�مة حي�تن� االجتم�عية يف �صوء جت�رب علمية نعي�صه� ومن�ر�صه� ب�أنف�صن� 

على هذا اأو ذاك من االأفراد؛ حتى ن�صل اإىل معرفة النظ�م االأ�صلح؟ 

ب�الإيج�ب؛  ال�صوؤال  هذا  على  اجلواب  اإىل  املتف�ئلني  بع�ص  يتجه  وقد 
لي�ص  اأَو  ه�ئلة،  علمية  اإمك�ن�ت  من  اليوم  الغرب  اإن�ص�ن  به  يتمتع  م�  اإىل  نظًرا 
ب�أف�صل  االإن�ص�نية  ح�ج�ت  اإ�صب�ع  يكفل  الذي  النظ�م  هو  االجتم�عي  النظ�م 
العلمي  للقي��ص  ق�بلة  واقعية  اأ�صي�ء  االإن�ص�ن  ح�ج�ت  لي�صت  اأَو  ممكنة؟!  طريقة 
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اإ�صب�ع هذه احل�ج�ت تعني  اأ�ص�ليب  اأو لي�صت  والتجربة ك�ص�ئر ظواهر الكون؟! 
ويدر�ص  للتجربة،  ويخ�صعه�  يقي�صه�  اأن  العلمي  للمنطق  ميكن  حمدودة  اأعم�اًل 
مدى ت�أثريه� يف اإ�صب�ع احل�ج�ت وم� ينجم عنه� من اآث�ر؟! فلم�ذا ال ميكن اإر�ص�ء 
نكت�صف  اأن  ميكن  ال  مل�ذا  التج�رب؟  هذه  من  اأ�ص��ص  على  االجتم�عي  النظ�م 
ب�لتجربة على �صخ�ص اأو عدة اأ�صخ��ص جمموع العوامل الطبيعية والف�صيولوجية 
وال�صيكولوجية التي تلعب دوًرا يف تن�صيط املواهب الفكرية وتنمية الذك�ء، حتى 
اإذا اأردن� اأن ننظم حي�تن� االجتم�عية ب�صكل يكفل تنمية املواهب العقلية والفكرية 

لالأفراد حر�صن� على اأن تتوفر يف النظ�م تلك العوامل جلميع االأفراد؟ 

وقد يذهب بع�ص الن��صئة يف الت�صور اإىل اأكرث من هذا، فيخيل له اأن هذا 
لي�ص ممكًن� فح�صب، بل هو م� ق�مت به اأوروب� احلديثة يف ح�ص�رته� الغربية، منذ 
رف�صت الدين واالأخالق، وجميع املقوالت الفكرية واالجتم�عية التي م�ر�صته� 
االإن�ص�نية يف جت�ربه� االجتم�عية عرب الت�ريخ، واجتهت يف بن�ء حي�ته� على اأ�ص��ص 
وملكت  ال�صم�ء،  اأبواب  وفتحت  احلديث،  الت�ريخي  فقفزت يف جمراه�  العلم، 

كنوز االأر�ص....

اإمك�ن  مدى  عن  )ال�صوؤال  اأثرن�ه  الذي  ال�صوؤال  على  جنيب  اأن  وقبل 
نن�ق�ص هذا  اأن  العلمية(، يجب  التج�رب  اأ�ص��ص  اإر�ص�ء احلي�ة االجتم�عية على 
الت�صور االأخري للح�ص�رة الغربية، وهذا االجت�ه  ال�صطحي اإىل االعتق�د ب�أن النظ�م 
العلمي  للعن�صر  نتيجة  احل�ص�رة  لهذه  االأ�ص��صي  الوجه  ميثل  الذي  االجتم�عي 
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واملب�دئ  اأوروب�،  به  اآمنت  الذي  االجتم�عي  النظ�م  اأن  هي:  احلقيقة  ف�إن  فيه�. 
نتيجة لدرا�صة علمية جتريبية، بل  به� وطبقته�، مل تكن  ن�دت  التي  االجتم�عية 
علمية  اآراء  منه�  اأكرث  جمردة  فل�صفية  ومب�دئ  جتريبية،  منه�  اأكرث  نظرية  ك�نت 
نتيجة  كونه�  من  اأكرث  حمدودة،  عقلية  بقيم  واإمي�ن  عقلي  لفهم  ونتيجة  جمربة، 
ال�صيكولوجية  وخ�ص�ئ�صه  االإن�ص�ن  جتريبي يف ح�ج�ت  وبحث  ا�صتنت�جي  لفهم 

والف�صيولوجية والطبيعية. 

ف�إن من يدر�ص النه�صة االأوروبية احلديثة - كم� ي�صميه� الت�ريخ االأوروبي- 
بفهم ي�صتطيع اأن يدرك اأن اجت�هه� الع�م يف مي�دين امل�دة ك�ن يختلف عن اجت�هه� 
امل�دة  مي�دين  يف  فهي  للحي�ة؛  التنظيمي  واملج�ل  االجتم�عي  احلقل  يف  الع�م 
والتجربة،  املالحظة  اأ�ص��ص  امل�دة على  دني�  اأفك�ره� عن  ق�مت  اإذ  ك�نت علمية؛ 
ف�أفك�ره� عن تركيب امل�ء والهواء، اأو عن ق�نون اجلذب، اأو فلق الذرة اأفك�ر علمية 
العقل  ن  تكوَّ فقد  امليدان االجتم�عي  واأم� يف  والتجربة.  املالحظة  م�صتمدة من 
الغربي احلديث على اأ�ص��ص املذاهب النظرية، ال االأفك�ر العلمية؛ فهو ين�دي - 
مثاًل - بحقوق االإن�ص�ن الع�مة التي اأعلنه� يف ثورته االجتم�عية. ومن الوا�صح اأن 
فكرة احلق نف�صه� لي�صت فكرة علمية؛ الأن حق االإن�ص�ن يف احلرية - مثاًل - لي�ص 
واإمن�  العلمي،  البحث  نط�ق  عن  خ�رج  فهو  والتجربة،  للقي��ص  ق�باًل   � م�ديًّ �صيًئ� 

 .� احل�جة هي الظ�هرة امل�دية التي ميكن اأن تدر�ص علميًّ

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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الوجهة  يعترب - من  الذي  املجتمع،  اأفراد  امل�ص�واة بني  واإذا الحظن� مبداأ 
اأن هذا  ف�إنن� جند  للحي�ة االجتم�عية احلديثة،  االأ�ص��صية  املب�دئ  اأحد  النظرية - 
الن��ص يف  املبداأ مل ي�صتنتج ب�صكل علمي من التجربة واملالحظة الدقيقة؛ الأن 
خمتلفون  هم  ثم  الع�مة،  االإن�ص�نية  �صفة  يف  اإال  مت�ص�وين  لي�صوا  العلم  مق�يي�ص 
بعد ذلك يف مزاي�هم الطبيعية والف�صيولوجية والنف�صية والعقلية، واإمن� يعرب مبداأ 

امل�ص�واة عن قيمة خلقية هي من مدلوالت العقل، ال من مدلوالت التجربة. 

النظ�م االجتم�عي يف احل�ص�رة  اأن منيز بني ط�بع  ن�صتطيع بو�صوح  وهكذا 
الغربية احلديثة وبني الط�بع العلمي، وندرك اأن االجت�ه العلمي يف التفكري الذي 
برعت فيه اأوروب� احلديثة مل ي�صمل حقل التنظيم االجتم�عي، ولي�ص هو االأ�ص��ص 
ال�صي��صة  االجتم�عية يف جم�الت  ومب�دئه�  اأنظمته�  اأوروب�  منه  ا�صتنبطت  الذي 

واالقت�ص�د واالجتم�ع. 

الغربية  احل�ص�رة  نعيب على  اأن  نريد  ول�صن�  احلقيقة،  نقرر  اإمن�  بهذا  ونحن 
على  نوؤاخذه�  اأو  االجتم�عي،  التنظيم  جم�ل  يف  العلمية  املعرفة  لقيمة  اإهم�له� 
عدم اإق�مة هذا النظ�م على اأ�ص��ص التج�رب العلمية الطبيعية؛ ف�إن هذه التج�رب 

العلمية ال ت�صلح الأن تكون اأ�ص��ًص� للتنظيم االجتم�عي. 

�صحيح اأن ح�ج�ت االإن�ص�ن ميكن اإخ�ص�عه� للتجربة يف كثري من االأح�يني، 
وكذلك اأ�ص�ليب اإ�صب�عه�، ولكن امل�ص�ألة االأ�ص��صية يف النظ�م االجتم�عي لي�صت 
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بني  الع�دل  التوازن  اإيج�د  هي  واإمن�  ذاك،  اأو  الفرد  هذا  ح�ج�ت  اإ�صب�ع  هي 
ح�ج�ت االأفراد ك�فة، وحتديد عالق�تهم �صمن االإط�ر الذي يتيح لهم اإ�صب�ع تلك 

احل�ج�ت. 

ومن الوا�صح اأن التجربة العلمية على هذا الفرد اأو ذاك ال ت�صمح ب�كت�ص�ف 
َت�َصف  ذلك االإط�ر، ونوعية تلك العالق�ت، وطريقة اإيج�د ذلك التوازن، واإمن� ُيكنْ
التجربة  خالل  تتك�صف  اإذ  اجتم�عي؛  لنظ�م  كله  املجتمع  مم�ر�صة  خالل  ذلك 
الإيج�د  اتب�عه  يجب  م�  وب�لت�يل  النظ�م،  والقوة يف  ال�صعف  مواطن  االجتم�عية 

التوازن الع�دل املطلوب، الكفيل ب�صع�دة املجموع. 

اكت�ص�فه�  ميكن  ال  امل�ص�عف�ت  اأو  احل�ج�ت  بع�ص  اأن  ذلك:  اإىل  اأ�صف 
فقد  الزن�،  يعت�د  الذي  ال�صخ�ص  مثاًل: هذا  اإليك  يف جتربة علمية واحدة، فخذ 
اأو يكدره، ولكنك قد جتد  اإن�ص�نً� �صعيًدا - م� ينق�صه  ال جتد يف كي�نه - بو�صفه 
واأب�ح  مرحلة كبرية من عمره،   - الفرد  هذا  يعي�ص  - كم�  ع��ص  الذي  املجتمع 
لنف�صه االن�صي�ق مع �صهوات اجلن�ص...، قد جتده بعد فرتة من جتربته االجتم�عية 
منه�ًرا، قد ت�صدع كي�نه الروحي، وفقد �صج�عته االأدبية، واإرادته احلرة، وجذوته 

الفكرية. 

الإن�شانية ومعاجلتها للم�شكلة
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فلي�صت كل النت�ئج التي البد من معرفته� لدى و�صع النظ�م االجتم�عي 
االأ�صلح ميكن اكت�ص�فه� بتجربة علمية من�ر�صه� يف املختربات الطبيعية والف�صلجية)1(، 
اأو يف املختربات النف�صية على هذا الفرد اأو ذاك، واإمن� يتوقف اكت�ص�فه� على جت�رب 

اجتم�عية طويلة االأمد. 

التنظيم  جم�ل  يف  الطبيعية  العلمية  التجربة  ا�صتخدام  ف�إن  هذا  وبعد 
للتج�رب  ا�صتخدامن�  تهدد  التي  الذاتية  النزعة  بنف�ص  مينى  االجتم�عي 
احلقيقة  مع  تتفق  قد  التي  اخل��صة  ومن�فعه  م�ص�حله  للفرد  دام  فم�  االجتم�عية، 
 ،� التي تقرره� التجربة وقد تختلف، يظل ممكًن� دائًم� اأن يتجه تفكريه اجت�ًه� ذاتيًّ

ويفقد املو�صوعية التي تتميز به� االأفك�ر العلمية يف �ص�ئر املج�الت االأخرى. 

)1( يق�صد الف�صيولوجية.



االجتم�عية  امل�صكلة  حل  على  االإن�ص�ن  قدرة  مدى  عرفن�  وقد  واالآن 
واجلواب عن ال�صوؤال االأ�ص��صي فيه�، ن�صتعر�ص اأهم املذاهب االجتم�عية التي 
ت�صود الذهنية االإن�ص�نية الع�مة اليوم، ويقوم بينه� ال�صراع الفكري اأو ال�صي��صي 
على اختالف مدى وجوده� االجتم�عي يف حي�ة االإن�ص�ن، وهي مذاهب اأربعة: 

1- النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل. 

2- النظ�م اال�صرتاكي. 

3- النظ�م ال�صيوعي. 

4- النظ�م االإ�صالمي. 

والثالثة االأوىل من هذه املذاهب متّثل ثالث وجه�ت نظر ب�صرية يف اجلواب 
على ال�صوؤال االأ�ص��صي: م� هو النظ�م االأ�صلح؟ فهي اأجوبة و�صعه� االإن�ص�ن على 

هذا ال�صوؤال، وفًق� الإمك�ن�ته وقدرته املحدودة التي تبين� مداه� قبل حلظة. 

اأهم املذاهب الجتماعية
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واأم� النظ�م االإ�صالمي فهو يعر�ص نف�صه على ال�صعيد االجتم�عي بو�صفه 
قدرة  عن  منبثًق�   � جتريبيًّ فكًرا  ال   ،� اإلهيًّ ومعطى  الوحي  اأ�ص��ص  على  ق�ئًم�  ديًن� 

االإن�ص�ن واإمك�ن�ته. 

ويتق��صم الع�مل اليوم اثن�ن من هذه االأنظمة االأربعة: ف�لنظ�م الدميقراطي 
الراأ�صم�يل هو اأ�ص��ص احلكم يف بقعة كبرية من االأر�ص، والنظ�م اال�صرتاكي هو 
� عظيًم�، يحميه  ال�ص�ئد يف بقعة كبرية اأخرى. وكل من النظ�مني ميلك كي�نً� �صي��صيًّ
يف �صراعه مع االآخر، وي�صلحه يف معركته اجلب�رة التي يخو�صه� اأبط�له� يف �صبيل 

احل�صول على قي�دة الع�مل وتوحيد النظ�م االجتم�عي فيه. 

واأم� النظ�م�ن ال�صيوعي واالإ�صالمي فوجودهم� ب�لفعل فكري خ�ل�ص، غري 
اأن النظ�م االإ�صالمي َمرَّ بتجربة من اأروع جت�رب النظم االجتم�عية واأجنحه�، ثم 
وبقيت  ك�د،  اأو  املبدئيني  الق�دة  امليدان من  اأن خال  بعد  العوا�صف  به  ع�صفت 
التجربة يف رحمة اأن��ص مل ين�صج االإ�صالم يف نفو�صهم، ومل ميالأ اأرواحهم بروحه 
�َص)1( الكي�ن االإ�صالمي، وبقي نظ�م  وجوهره، فعجزت عن ال�صمود والبق�ء، فَتَقوَّ
االإ�صالم فكرة يف ذهن االأمة االإ�صالمية، وعقيدة يف قلوب امل�صلمني، واأماًل ي�صعى 

اإىل حتقيقه اأبن�وؤه املج�هدون. 

م. �ص: تهدَّ )1( َتَقّوَّ
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واإمن�  ك�ملة،  جتربة  االآن  َبة حتى  رَّ جُمَ غري  فكرة  فهو  ال�صيوعي  النظ�م  واأم� 
تتجه قي�دة املع�صكر اال�صرتاكي اليوم اإىل تهيئة جو اجتم�عي له، بعد اأن عجزت 
عن تطبيقه حني ملكت زم�م احلكم، ف�أعلنت النظ�م اال�صرتاكي، وطبقته كخطوة 

اإىل ال�صيوعية احلقيقية. 

فم� هو مو�صعن� من هذه االأنظمة؟ 

اإىل  ال�صفينة  ونقود  له�،  حي�تن�  ننذر  اأن  يجب  التي  ق�صيتن�  هي  وم� 
�ص�طئه�؟ 

اأهم املذاهب الجتماعية



الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 

الدميقراطـية الراأ�صـماليـة



الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 

الدميقراطـية الراأ�صـماليـة

احلريات الأربع يف النظام الراأ�شمايل 

الجتاه املادي يف الراأ�شمالية 

مو�شع الأخالق من الراأ�شمالية

ماآ�شي النظام الراأ�شمايل

2





من  بلون  اأط�ح  الذي  النظ�م  هذا  الراأ�صم�يل،  الدميقراطي  ب�لنظ�م  ولنبداأ 
ال�صي��صية، وبجمود  الدكت�توري يف احلي�ة  الظلم يف احلي�ة االقت�ص�دية، وب�حلكم 
ح�كمة  لفئة  والنفوذ  احلكم  مق�ليد  وهي�أ  الفكرية،  احلي�ة  يف  اإليه�  وم�  الكني�صة 
اأ�صلوب  يف  االجتم�عي  دورهم  بنف�ص  وق�مت  ال�ص�بقني،  حمل  حلت  جديدة 

جديد. 

وقد ق�مت الدميقراطية الراأ�صم�لية على االإمي�ن ب�لفرد اإمي�ن�ً ال حد له، وب�أن 
م�ص�حله اخل��صة بنف�صه� تكفل - ب�صورة طبيعية - م�صلحة املجتمع يف خمتلف 
اإمن� ت�صتهدف حم�ية االأفراد وم�ص�حلهم اخل��صة، فال  الدولة  واأن فكرة  املي�دين، 

يجوز له� اأن تتعدى حدود هذا الهدف يف ن�ص�طه� وجم�الت عمله�. 

احلريات الأربع يف النظام الراأ�شمايل 

ويتلّخ�ص النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل يف اإعالن احلري�ت االأربع: ال�صي��صية، 
واالقت�ص�دية، والفكرية، وال�صخ�صية. 

احلريات الأربع يف النظام الراأ�صمايل
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تقرير  وراأًي� حمرتًم� يف  م�صموًع�،  فرد كالًم�  لكل  ال�صي��صية جتعل  ف�حلرية 
الق�ئمة  ال�صلط�ت  وتعيني  قوانينه�،  ور�صم  خططه�،  وو�صع  لالأمة،  الع�مة  احلي�ة 
حلم�يته�؛ وذلك الأن النظ�م االجتم�عي لالأمة واجله�ز احل�كم فيه� م�ص�ألة تت�صل 
ات�ص�اًل مب��صًرا بحي�ة كل فرد من اأفراده�، وتوؤثر ت�أثرًيا ح��صًم� يف �صع�دته اأو �صق�ئه، 

فمن الطبيعي حينئذ اأن يكون لكل فرد حق امل�ص�ركة يف بن�ء النظ�م واحلكم. 

موت،  اأو  حي�ة  م�ص�ألة   - قلن�  كم�   - االجتم�عية  امل�ص�ألة  ك�نت  واإذا 
واالأنظمة  القوانني  عليهم  ت�صري  الذين  للمواطنني  �صق�ء  اأو  �صع�دة  وم�ص�ألة 
الع�مة، فمن الطبيعي اأي�ًص� اأن ال يب�ح اال�صطالع مب�صوؤوليته� لفرد اأو ملجموعة 
من االأفراد - مهم� ك�نت الظروف - م� دام مل يوجد الفرد الذي يرتفع يف نزاهة 

ق�صده ورج�حة عقله على االأهواء واالأخط�ء. 

املواطنني  بني  ال�صي��صية  احلقوق  الت�مة يف  امل�ص�واة  اإعالن  من  اإذن  فالبد 
ملقت�صي�ت  واخل�صوع  االجتم�عية،  امل�ص�ألة  نت�ئج  يت�ص�وون يف حتمل  الأنهم  ك�فة؛ 
الت�صويت ومبداأ  ق�م حق  االأ�ص��ص  والتنفيذية. وعلى هذا  الت�صريعية  ال�صلط�ت 
االنتخ�ب الع�م، الذي ي�صمن انبث�ق اجله�ز احل�كم - بكل �صلط�ته و�صعبه - عن 

اأكرثية املواطنني. 

عليه  ق�مت  الذي  احلر  ب�القت�ص�د  االإمي�ن  على  ترتكز  االقت�ص�دية  واحلرية 
�صي��صة الب�ب املفتوح، وتقرر فتح جميع االأبواب وتهيئة كل املي�دين اأم�م املواطن 
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يف املج�ل االقت�ص�دي، فيب�ح التملك لال�صتهالك ولالإنت�ج مًع�، وتب�ح هذه امللكية 
وتقييد، وللجميع على حدٍّ  امل�ل من غري حد  راأ�ص  يتكون منه�  التي  االإنت�جية 
اإنت�ج اأي اأ�صلوب، و�صلوك اأي طريق لك�صب  �صواء؛ فلكل فرد مطلق احلرية يف 

الرثوة وت�صخيمه� وم�ص�عفته�، على �صوء م�ص�حله ومن�فعه ال�صخ�صية. 

ويف زعم بع�ص املدافعني عن هذه احلرية االقت�ص�دية: اأن قوانني االقت�ص�د 
املجتمع  ب�صع�دة  كفيلة  طبيعية  ب�صورة  ع�مة  اأ�صول  على  جتري  التي  ال�صي��صي 
وحفظ التوازن االقت�ص�دي فيه، واأن امل�صلحة ال�صخ�صية - التي هي احل�فز القوي 
والهدف احلقيقي للفرد يف عمله ون�ص�طه - هي خري �صم�ن للم�صلحة االجتم�عية 
ِجِرين  الع�مة، واأن التن�ف�ص الذي يقوم يف ال�صوق احلرة نتيجة لت�ص�وي املنتجني واملُتَّ
يف حقهم من احلرية االقت�ص�دية يكفي وحده لتحقيق روح العدل واالإن�ص�ف يف 

�صتى االتف�ق�ت واملع�مالت. 

ف�لقوانني الطبيعية لالقت�ص�د تتدخل - مثاًل - يف حفظ امل�صتوى الطبيعي 
للثمن ب�صورة تك�د اأن تكون اآلية؛ وذلك اأن الثمن اإذا ارتفع عن حدوده الطبيعية 
الثمن  ارتف�ع  ب�أن  الذي يحكم  الطبيعي  الق�نون  الطلب بحكم  انخف�ص  الع�دلة 
يوؤثر يف انخف��ص الطلب، وانخف��ص الطلب بدوره يقوم بتخفي�ص الثمن؛ حتقيًق� 
ويزول  ال�ص�بق،  م�صتواه  اإىل  به  ينخف�ص  حتى  يرتكه  وال  اآخر،  طبيعي  لق�نون 

ال�صذوذ بذلك. 

احلريات الأربع يف النظام الراأ�شمايل
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زي�دة  كيفية  يف  التفكري  دائًم�  الفرد  على  تفر�ص  ال�صخ�صية  وامل�صلحة 
االإنت�ج وحت�صينه، مع تقليل م�ص�رفه ونفق�ته، وذلك يحقق م�صلحة  املجتمع يف 

نف�ص الوقت الذي يعترب م�ص�ألة خ��صة ب�لفرد اأي�ًص�. 

والتن�ف�ص يقت�صي - ب�صورة طبيعية - حتديد اأثم�ن الب�ص�ئع واأجور العم�ل 
وامل�صتخدمني ب�صكل ع�دل ال ظلم فيه وال اإجح�ف؛ الأن كل ب�ئع اأو منتج يخ�صى 
من رفع اأثم�ن ب�ص�ئعه اأو تخفي�ص اأجور عم�له؛ ب�صبب من�ف�صة االآخرين له من 

الب�ئعني واملنتجني. 

واحلرية الفكرية تعني اأن يعي�ص الن��ص اأحراًرا يف عق�ئدهم واأفك�رهم، يفكرون 
ح�صب م� يرتاءى لهم ويحلو لعقولهم، ويعتقدون م� ي�صل اإليه اجته�دهم، اأو م� 
توحيه اإليهم م�صتهي�تهم واأهواوؤهم بدون ع�ئق من ال�صلطة، ف�لدولة ال ت�صلب هذه 
احلرية عن فرد، وال متنعه عن مم�ر�صة حقه فيه� واالإعالن عن اأفك�ره، ومعتقداته، 

والدف�ع عن وجه�ت نظره واجته�ده. 

واحلرية ال�صخ�صية تعرب عن حترر االإن�ص�ن يف �صلوكه اخل��ص من خمتلف 
األوان ال�صغط والتحديد؛ فهو ميلك اإرادته، وتطويره� وفًق� لرغب�ته اخل��صة، مهم� 
جنم عن ا�صتعم�له ل�صيطرته هذه على �صلوكه اخل��ص من م�ص�عف�ت ونت�ئج م� مل 
ت�صطدم ب�صيطرة االآخرين على �صلوكهم. ف�حلد النه�ئي الذي تقف عنده احلرية 
ال�صخ�صية لكل فرد: حرية االآخرين، فم� مل مي�صه� الفرد ب�صوء فال جن�ح عليه 
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اأن يكيف حي�ته ب�للون الذي يحلو له، ويتبع خمتلف الع�دات والتق�ليد وال�صع�ئر 
وح��صره  بكي�نه  تت�صل  خ��صة  م�ص�ألة  ذلك  الأن  ي�صتذِوقه�؛  التي  والطقو�ص 

وم�صتقبله. وم� دام ميلك هذا الكي�ن فهو ق�در على الت�صرف فيه كم� ي�ص�ء. 

ولي�صت احلرية الدينية - يف راأي الراأ�صم�لية التي تن�دي به� - اإال تعبرًيا 
عن احلرية الفكرية يف ج�نبه� العق�ئدي، وعن احلرية ال�صخ�صية يف اجل�نب العملي 

الذي يت�صل ب�ل�صع�ئر وال�صلوك. 

وي�صتخل�ص من هذا العر�ص: اأن اخلط الفكري العري�ص لهذا النظ�م - كم� 
اأملحن� اإليه - هو: اأن م�ص�لح املجتمع مرتبطة مب�ص�لح االأفراد، ف�لفرد هو الق�عدة 
التي يجب اأن يرتكز عليه� النظ�م االجتم�عي، والدولة ال�ص�حلة هي اجله�ز الذي 

ي�صخر خلدمة الفرد وح�ص�به، واالأداة القوية حلفظ م�ص�حله وحم�يته�. 

هذه هي الدميقراطية الراأ�صم�لية يف رك�ئزه� االأ�ص��صية التي ق�مت من اأجله� 
جملة من الثورات، وج�هد يف �صبيله� كثري من ال�صعوب واالأمم، يف ظل ق�دة ك�نوا 
حني يعربون عن هذا النظ�م اجلديد ويعدونهم مبح��صنه ي�صفون اجلنة يف نعيمه� 
و�صع�دته�، وم� حتفل به من انطالق وهن�ء وكرامة وثراء، وقد اأجريت عليه� بعد 
ذلك عدة من التعديالت، غري اأنه� مل مت�ص جوهره� ب�ل�صميم، بل بقيت حمتفظة 

ب�أهم رك�ئزه� واأ�ص�صه�. 

احلريات الأربع يف النظام الراأ�شمايل





فيه  اأخذ  خ�ل�ص،  م�دي  نظ�م  االجتم�عي  النظ�م  هذا  اأن  الوا�صح  ومن 
االإن�ص�ن منف�صاًل عن مبدئه واآخرته، حمدوًدا ب�جل�نب النفعي من حي�ته امل�دية، 
وافرت�ص على هذا ال�صكل. ولكن هذا النظ�م يف نف�ص الوقت الذي ك�ن م�صبًع� 
َ على فل�صفة م�دية للحي�ة وعلى درا�صة مف�صلة له�.  ب�لروح امل�دية الط�غية، مل ُيبنْ
ف�حلي�ة يف اجلو االجتم�عي لهذا النظ�م ف�صلت عن كل عالقة خ�رجة عن حدود 
امل�دية واملنفعة، ولكن مل يهي�أ الإق�مة هذا النظ�م فهم فل�صفي ك�مل لعملية الف�صل 
هذه. وال اأعني بذلك اأن الع�مل مل يكن فيه مدار�ص للفل�صفة امل�دية واأن�ص�ر له�، 
بل ك�ن فيه اإقب�ل على النزعة امل�دية؛ ت�أثًرا ب�لعقلية التجريبية التي �ص�عت منذ 
بداية االنقالب ال�صن�عي، وبروح ال�صك والتبلبل الفكري الذي اأحدثه انقالب 
الراأي يف ط�ئفة من االأفك�ر ك�نت تعد من اأو�صح احلق�ئق واأكرثه� �صحة، وبروح 
التمرد وال�صخط على الدين املزعوم، الذي ك�ن يجمد االأفك�ر والعقول، ويتملق 
للظلم واجلربوت، وينت�صر للف�ص�د االجتم�عي يف كل معركة يخو�صه� مع ال�صعف�ء 

وامل�صطهدين. 

الجتاه املادي يف الراأ�صمالية
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العقلي�ت  من  كثري  يف  امل�دية  بعث  على  �ص�عدت  الثالثة  العوامل  فهذه 
الغربية...

كل هذا �صحيح، ولكن النظ�م الراأ�صم�يل مل يركز على فهم فل�صفي م�دي 
للحي�ة، وهذا هو التن�ق�ص والعجز؛ ف�إن امل�ص�ألة االجتم�عية للحي�ة تت�صل بواقع 
ت�صرح  مركزية  ق�عدة  على  اأقيمت  اإذا  اإال  �صحيح  �صكل  يف  تتبلور  وال  احلي�ة، 
احلي�ة وواقعه� وحدوده�، والنظ�م الراأ�صم�يل يفقد هذه الق�عدة، فهو ينطوي على 
خداع وت�صليل، اأو على عجلة وقلة اأن�ة حني جتمد امل�ص�ألة الواقعية للحي�ة، وتدر�ص 
بتحديد  للنظ�م  الفكري  امليزان  قوام  اأن  مع  عنه�،  منف�صلة  االجتم�عية  امل�ص�ألة 
نظرته منذ البداية اإىل واقع احلي�ة؛ التي متون املجتمع ب�مل�دة  االجتم�عية - وهي 
وقيمه�،  اأ�صراره�  واكت�ص�ف  له�،  فهمه  وطريقة   - الن��ص  بني  املتب�دلة  العالق�ت 
ب�أ�صراره  ع�ملة  مهيمنة  مدبرة  قوة  نع  �صُ ِمننْ  ك�ن  اإن  الكوكب  هذا  يف  ف�الإن�ص�ن 
وخف�ي�ه، بظواهره ودق�ئقه، ق�ئمة على تنظيمه وتوجيهه، فمن الطبيعي اأن يخ�صع 
ب�أمره واأعلم بواقعه،  اأب�صر  يف توجيهه وتكييف حي�ته لتلك القوة اخل�لقة؛ الأنه� 

واأنزه ق�صًدا واأ�صد اعتدااًل منه. 

واأي�ًص� ف�إن هذه احلي�ة املحدودة اإن ك�نت بداية ال�صوط حلي�ة خ�لدة تنبثق 
عنه�، وتتلون بط�بعه�، وتتوقف موازينه� على مدى اعتدال احلي�ة االأوىل ونزاهته� 
فيه�،  فن�ء  ال�صوط حلي�ة ال  بداية  مب� هي  احل��صرة  احلي�ة  م  تنظَّ اأن  الطبيعي  فمن 

وتق�م على اأُ�ص�ص القيم املعنوية وامل�دية مًع�. 
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واإذن فم�ص�ألة االإمي�ن ب�هلل وانبث�ق احلي�ة عنه لي�صت م�ص�ألة فكرية خ�ل�صة 
ال عالقة له� ب�حلي�ة، لتف�صل عن جم�الت احلي�ة وي�صرع له� طرائقه�  ود�ص�تريه�، 
واحلي�ة  والقلب  ب�لعقل  تت�صل  م�ص�ألة  هي  بل  وف�صله�،  امل�ص�ألة  تلك  اإغف�ل  مع 

جميًع�. 

والدليل على مدى ات�ص�له� ب�حلي�ة من الدميقراطية الراأ�صم�لية نف�صه�: اأن 
الفكرة فيه� تقوم على اأ�ص��ص االإمي�ن بعدم وجود �صخ�صية اأو جمموعة من االأفراد 
بلغت من الع�صمة يف ق�صده� وميله�، ويف راأيه� واجته�ده� اإىل الدرجة التي تبيح 
اإيك�ل امل�ص�ألة االجتم�عية اإليه�، والتعويل يف اإق�مة حي�ة �ص�حلة لالأمة عليه�. وهذا 
االأ�ص��ص بنف�صه ال مو�صع وال معنى له اإال اإذا اأقيم على فل�صفة م�دية خ�ل�صة ال 

تعرتف ب�إمك�ن انبث�ق النظ�م اإال عن عقل ب�صري حمدود. 

قد  يكون  اأن  اإم�  فهو  معنى،  من  للفظ  م�  بكل  م�دي  الراأ�صم�يل  ف�لنظ�م 
ا�صتبطن امل�دية ومل يجروؤ على االإعالن عن ربطه به� وارتك�زه عليه�، واإم� اأن يكون 
االجتم�عية،  وم�ص�ألته�  للحي�ة  الواقعية  امل�ص�ألة  بني  الطبيعي  الربط  ج�هاًل مبدى 
وعلى هذا فهو يفقد الفل�صفة التي ال بد لكل نظ�م اجتم�عي اأن يرتكز عليه�. وهو 

- بكلمة - نظ�م م�دي، واإن مل يكن مق�ًم� على فل�صفة م�دية وا�صحة اخلطوط. 

الجتاه املادي يف الراأ�شمالية





يت االأخالق  وك�ن من جّراء هذه امل�دية التي زخر النظ�م بروحه� اأن اأُقنْ�صِ
من احل�ص�ب، ومل ُيلنَْحظ له� وجود يف ذلك النظ�م، اأو ب�الأحرى تبدلت مف�هيمه� 
ومق�يي�صه�، واأعلنت امل�صلحة ال�صخ�صية كهدف اأعلى، واحلري�ت جميًع� كو�صيلة 
لتحقيق تلك امل�صلحة، فن�ص�أ عن ذلك اأكرث م� �صجَّ به الع�مل احلديث من حمن 

وكوارث، وم�آ�ٍص وم�ص�ئب. 

وقد يدافع اأن�ص�ر الدميقراطية الراأ�صم�لية عن وجهة نظره� يف الفرد وم�ص�حله 
االجتم�عية،  امل�صلحة  يحقق  بنف�صه  ال�صخ�صي  الهدف  اإن  ق�ئلني:  ال�صخ�صية، 
ق يف املجتمع الدميقراطي  الروحية حتقَّ التي حتققه� االأخالق بقيمه�  النت�ئج  واإن 
الراأ�صم�يل، لكن ال عن طريق االأخالق، بل عن طريق الدوافع اخل��صة وخدمته�، 
ف�إن االإن�ص�ن حني يقوم بخدمة اجتم�عية يحقق بذلك م�صلحة �صخ�صية اأي�ًص�؛ 
�صخ�ص  حي�ة  ينقذ  وحني  �صبيله،  يف  �صعى  الذي  املجتمع  من  جزًءا  ب�عتب�ره 
بخدمة  تقوم  �صوف  ال�صخ�ص  حي�ة  الأن  اأي�ًص�؛  نف�صه  اأف�د  فقد  للخطر  تعر�صت 
واحل�ص  ال�صخ�صي  ف�لدافع  واإذن  منه�،  ن�صيب  عليه  فيعود  االجتم�عية  للهيئة 

مو�صع الأخالق من الراأ�صمالية
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النفعي يكفي�ن لت�أمني امل�ص�لح االجتم�عية و�صم�نه� م� دامت ترجع ب�لتحليل اإىل 
م�ص�لح خ��صة ومن�فع فردية. 

وهذا الدف�ع اأقرب اإىل اخلي�ل الوا�صع منه اإىل اال�صتدالل؛ فت�صور بنف�صك 
اأن املقي��ص العملي يف احلي�ة لكل فرد يف االأمة اإذا ك�ن هو حتقيق من�فعه وم�ص�حله 
ة على اأو�صع نط�ق واأبعد مدى، وك�نت الدولة توفر للفرد حري�ته وتقد�صه  اخل��صَّ
بغري حتفظ وال حتديد، فم� هو و�صع العمل االجتم�عي من ق�مو�ص هوؤالء االأفراد؟! 
ب�لفرد ك�فًي� لتوجيه االأفراد  اأن يكون ات�ص�ل امل�صلحة االجتم�عية  وكيف ميكن 
نحو االأعم�ل التي تدعو اإليه� القيم اخللقية؟! مع اأن كثرًيا من تلك االأعم�ل ال 
تعود على الفرد ب�صيء من النفع، واإذا اتفق اأن ك�ن فيه� �صيء من النفع ب�عتب�ره 
فرًدا من املجتمع فكثرًيا م� يزاحم هذا النفع ال�صئيل - الذي ال يدركه االإن�ص�ن 
اإال يف نظرة حتليلية - بفوات من�فع ع�جلة اأو م�ص�لح فردية جتد يف احلري�ت �صم�نً� 

لتحقيقه�، فيطيح الفرد يف �صبيله� بكل برن�مج اخللق وال�صمري الروحي. 



التي  امل�آ�صي االجتم�عية  املت�صل�صلة من  ن�صتعر�ص احللق�ت  اأن  اأردن�  واإذا 
اأ�ص��ص فل�صفي مدرو�ص، ف�صوف ي�صيق  جَتَل ال على  انبثقت عن هذا النظ�م املُرنْ

بذلك املج�ل املحدود لهذا البحث، ولذا نلمح اإليه�: 

وم�ص�ئله�  وم�ص�حله�  االأقلية  يف  االأكرثية  حتكم  احللق�ت:  تلك  ف�أول 
ومت�صيته�  والقوانني  النظ�م  اأّن و�صع  تعني:  ال�صي��صية ك�نت  احلرية  ف�إن  احليوية؛ 
زم�م  االأمة ملكت  االأكرثية يف  متثل  التي  الفئة  اأن  ولنت�صور  االأكرثية،  من حق 
م�دية  الراأ�صم�لية، وهي عقلية  الدميقراطية  العقلية  والت�صريع، وهي حتمل  احلكم 
اأو م�ذا  الفئة االأخرى؟  خ�ل�صة يف اجت�هه� ونزع�ته� واأهدافه� فم�ذا يكون م�صري 
ترتقب لالأقلية من حي�ة يف ظل قوانني ت�صّرع حل�ص�ب االأكرثية وحلفظ م�ص�حله�؟ 
وهل يكون من الغريب حينئذ اإذا �صّرعت االأكرثية القوانني على �صوء م�ص�حله� 
اخل��صة واأهملت م�ص�لح االأقلية، واجتهت اإىل حتقيق رغب�ته� اجت�ًه� جمحًف� بحقوق 
االآخرين؟ فمن الذي يحفظ لهذه االأقلية كي�نه� احليوي ويذّب عن وجهه� الظلم 
م� دامت امل�صلحة ال�صخ�صية هي م�ص�ألة كل فرد، وم� دامت االأكرثية ال تعرف 

للقيم الروحية واملعنوية مفهوًم� يف عقليته� االجتم�عية؟

ماآ�صي النظام الراأ�صمايل
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وبطبيعة احل�ل اأن التحكم �صوف يبقى يف ظل النظ�م كم� ك�ن يف ال�ص�بق، 
واأن مظ�هر اال�صتغالل واال�صتهت�ر بحقوق االآخرين وم�ص�حلهم �صتحفظ يف اجلو 
يف  م�  وغ�ية  القدمية،  االجتم�عية  االأجواء  يف  كح�له�  النظ�م،  لهذا  االجتم�عي 
املو�صوع من فرق اأن اال�صتهت�ر ب�لكرامة االإن�ص�نية ك�ن من قبل اأفراد ب�أمة، واأ�صبح 
يف هذا النظ�م من الفئ�ت التي متثل االأكرثي�ت ب�لن�صبة اإىل االأقلي�ت التي ت�صكل 

مبجموعه� عدًدا ه�ئاًل من الب�صر. 

وليت االأمر وقف عند هذا احلد؛ اإًذا لك�نت امل�أ�ص�ة هينة، ولك�ن امل�صرح 
وا�صتد حني  تف�قم  االأمر  اإن  بل  يعر�ص من دموع،  مم�  اأكرث  ب�ل�صحك�ت  يحتفل 
فقررت احلرية االقت�ص�دية  بعد ذلك،  النظ�م  امل�ص�ألة االقت�ص�دية من هذا  برزت 
واألوانه  الرثاء  اأ�ص�ليب  واأج�زت خمتلف  �ص�بًق�،  عر�صن�ه  الذي  النحو  هذا  على 
ا يف طريقته واأ�صب�به، و�صمنت حتقيق م� اأعلنت  مهم� ك�ن ف�ح�ًص�، ومهم� ك�ن �ص�ذًّ
عنه يف الوقت الذي ك�ن الع�مل يحتفل ب�نقالب �صن�عي كبري، والعلم يتمخ�ص 
عن والدة االآلة التي قلبت وجه ال�صن�عة واكت�صحت ال�صن�ع�ت اليدوية ونحوه�، 
ف�نك�صف امليدان عن ثراء ف�ح�ص من ج�نب االأقلية من اأفراد االأمة؛ ممن اأت�حت 
لهم الفر�ص و�ص�ئل االإنت�ج احلديث، وزودتهم احلري�ت الراأ�صم�لية غري املحدودة 
ب�صم�ن�ت ك�فية ال�صتثم�ره� وا�صتغاله� اإىل اأبعد حد، والق�ص�ء به� على كثري من 
فئ�ت االأمة  التي اكت�صحت االآلة البخ�رية �صن�عته�، وزعزعت حي�ته�، ومل جتد 
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�صبياًل لل�صمود يف وجه التي�ر، م� دام اأرب�ب ال�صن�ع�ت احلديثة م�صلحني ب�حلرية 
تلك  من  اإال  امليدان  خال  وهكذا  كله�،  املقد�صة  احلري�ت  وبحقوق  االقت�ص�دية 
ال�صفوة من اأرب�ب ال�صن�ع�ت واالإنت�ج، وت�ص�ءلت الفئة الو�صطى، واقرتبت اإىل 
مة حتت رحمة تلك ال�صفوة  امل�صتوى الع�م املنخف�ص، و�ص�رت هذه االأكرثية املحطَّ
التي ال تفكر وال حت�صب اإال على الطريقة الدميقراطية الراأ�صم�لية. ومن الطبيعي 
الهوة وت�صركهم  لتنت�صلهم من  اإىل هوؤالء،  اأن ال متد يد العطف واملعونة  حينئذ 
يف مغ�منه� ال�صخمة. ومل�ذا تفعل ذلك م� دام املقي��ص اخللقي هو املنفعة واللذة، 
وم� دامت الدولة ت�صمن له� مطلق احلرية فيم� تعمل، وم� دام النظ�م الدميقراطي 

الراأ�صم�يل ي�صيق ب�لفل�صفة املعنوية للحي�ة ومف�هيمه� اخل��صة؟!

اأن تدر�ص ب�لطريقة التي يوحي به� هذا النظ�م، وهي:  اإًذا يجب  ف�مل�ص�ألة 
اأن ي�صتغل هوؤالء الكرباء ح�جة االأكرثية اإليهم ومقوم�تهم املعي�صية، فيفر�ص على 
الق�درين العمل يف مي�دينهم وم�ص�نعهم يف مدة ال ميكن الزي�دة عليه�، وب�أثم�ن ال 

تفي اإال ب�حلي�ة ال�صرورية لهم. 

هذا هو منطق املنفعة اخل�ل�ص الذي ك�ن من الطبيعي اأن ي�صلكوه، وتنق�صم 
االأمة ب�صبب ذلك اإىل: فئة يف قمة الرثاء، واأكرثية يف املهوى ال�صحيق. 

ماآ�شي النظام الراأ�شمايل
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يف  ف�مل�ص�واة  اآخر،  ب�صكل  جديد  من  لالأمة  ال�صي��صي  احلق  يتبلور  وهن� 
احلقوق ال�صي��صية بني اأفراد املواطنني واإن مل مُتنَْح من �صجل النظ�م، غري اأنه� مل تعد 
بعد هذه الزع�زع اإال خي�اًل وتفكرًيا خ�ل�ًص�؛ ف�إن احلرية االقت�ص�دية حني ت�صجل 
م� عر�صن�ه من نت�ئج تنتهي اإىل االنق�ص�م الفظيع الذي مر يف العر�ص، وتكون هي 
امل�صيطرة على املوقف، وامل��صكة ب�لزم�م، وتقهر احلرية ال�صي��صية اأم�مه�، ف�إن الفئة 
الراأ�صم�لية بحكم مركزه� االقت�ص�دي من املجتمع، وقدرته� على ا�صتعم�ل جميع 
و�ص�ئل الدع�ية، ومتكنه� من �صراء االأن�ص�ر واالأعوان تهيمن على مق�ليد احلكم 
وي�صبح  م�آربه�،  على  وال�صهر  م�ص�حله�  لت�صخريه� يف  ال�صلطة  وتت�صلم  االأمة،  يف 
الت�صريع والنظ�م االجتم�عي خ��صًع� ل�صيطرة راأ�ص امل�ل؛ بعد اأن ك�ن املفرو�ص 

يف املف�هيم الدميقراطية اأنه من حق االأمة جمع�ء. 

هكذا تعود الدميقراطية الراأ�صم�لية يف نه�ية املط�ف حكًم� ت�صت�أثر به االأقلية، 
و�صلط�نً� يحمي به عدٌة من االأفراد كي�نهم على ح�ص�ب االآخرين، ب�لعقلية النفعية 

التي ي�صتوحونه� من الثق�فة الدميقراطية الراأ�صم�لية. 

هوؤالء  ف�إن  النظ�م؛  هذا  ميثله�  التي  امل�أ�ص�ة  حلق�ت  اأفظع  اإىل  هن�  ون�صل 
ال�ص�دة الذين و�صع النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل يف اأيديهم كل نفوذ، وزودهم 
بكل قوة وط�قة �صوف ميدون اأنظ�رهم - بوحي من عقلية هذا النظ�م - اإىل االآف�ق، 
وي�صعرون بوحي من م�ص�حلهم واأغرا�صهم اأنهم يف ح�جة اإىل من�طق نفوذ جديدة؛ 

وذلك ل�صببني: 
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الأول: اأن وفرة االإنت�ج تتوقف على مدى توفر املواد االأولية وكرثته�، فكل 
من يكون حظه من تلك املواد اأعظم تكون ط�ق�ته االإنت�جية اأقوى واأكرث، وهذه 
املواد منت�صرة يف بالد اهلل العري�صة، واإذا ك�ن من الواجب احل�صول عليه� ف�لالزم 

ال�صيطرة على البالد التي متلك املواد المت�ص��صه� وا�صتغالله�.

الثاين: اأن �صدة حركة االإنت�ج وقوته� بدافع من احلر�ص على كرثة الربح 
ال�صره  من  بدافع  املواطنني،  من  لكثري  املعي�صي  امل�صتوى  وانخف��ص  ن�حية،  من 
التي  النفعية،  ب�أ�ص�ليبه�  على حقوقه�  للع�مة  ومغ�لبته�  الراأ�صم�لية،  للفئة  امل�دي 
جتعل املواطنني ع�جزين عن �صراء املنتج�ت وا�صتهالكه�، كل ذلك يجعل كب�ر 
املنتجني يف ح�جة م��صة اإىل اأ�صواق جديدة لبيع املنتج�ت الف�ئ�صة فيه�، واإيج�د 

تلك االأ�صواق يعني التفكري يف بالد جديدة. 

هذه  ملثل  الطبيعي  ومن  خ�ل�صة،  م�دية  بذهنية  امل�ص�ألة  تدر�ص  وهكذا 
الذهنية التي مل يرتكز نظ�مه� على القيم الروحية واخللقية، ومل يعرتف مذهبه� 
االجتم�عي بغ�ية اإال اإ�صع�د هذه احلي�ة املحدودة مبختلف املتع وال�صهوات اأن ترى 
وانته�ك  االآمنة،  البالد  على  لالعتداء   � منطقيًّ وم�صوًغ�  مربًرا  ال�صببني  يف هذين 
كرامته�، وال�صيطرة على مقدراته� وموارده� الطبيعية الكربى، وا�صتغالل ثرواته� 
لرتويج الب�ص�ئع الف�ئ�صة، فكل ذلك اأمر معقول، وج�ئز يف عرف امل�ص�لح الفردية 

التي يقوم على اأ�ص��صه� النظ�م الراأ�صم�يل واالقت�ص�د احلر. 

ماآ�شي النظام الراأ�شمايل
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وينطلق من هن� عمالق يغزو ويح�رب، ويقيد ويكبل، وي�صتعمر وي�صتثمر 
اإر�ص�ء لل�صهوات واإ�صب�ًع� للرغب�ت. 

� يف روحه  ف�نظر م�ذا ق��صت االإن�ص�نية من ويالت هذا النظ�م، ب�عتب�ره م�ديًّ
ًزا على فل�صفة حمددة تتفق مع تلك  و�صي�غته واأ�ص�ليبه واأهدافه، واإن مل يكن مركَّ

الروح وال�صي�غة، وتن�صجم مع هذه االأ�ص�ليب واالأهداف كم� اأملعن� اإليه؟!

رنْ بنف�صك ن�صيب املجتمع الذي يقوم على رك�ئز هذا النظ�م ومف�هيمه  وَقدِّ
املتب�دلة،  والثقة  االإيث�ر  فيه  ينعدم  الذي  املجتمع  هذا  واال�صتقرار،  ال�صع�دة  من 
والرتاحم والتع�طف احلقيقي، وجميع االجت�ه�ت الروحية اخلرية، فيعي�ص الفرد 
فيه وهو ي�صعر ب�أنه امل�صوؤول عن نف�صه وحده، واأنه يف خطر من قبل كل م�صلحة من 
م�ص�لح االآخرين التي قد ت�صطدم به، فك�أنه يحيى يف �صراع دائم ومغ�لبة م�صتمرة 

ال �صالح له فيه� اإال قواه اخل��صة، وال هدف له منه� اإال م�ص�حله اخل��صة. 

الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 
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يف اال�صرتاكية مذاهب متعددة، واأ�صهره� املذهب اال�صرتاكي الق�ئم على 
النظرية امل�رك�صية وامل�دية اجلدلية، التي هي عب�رة عن فل�صفة خ��صة للحي�ة، وفهم 
م�دي له� على طريقة دي�لكتيكية. وقد طبق امل�ديون الدي�لكتيكيون هذه امل�دية 
يف  فل�صفية  عقيدة  ف�ص�رت  واالقت�ص�د،  واالجتم�ع  الت�ريخ  على  الدي�لكتيكية 
�ص�أن الع�مل، وطريقة لدر�ص الت�ريخ واالجتم�ع، ومذهًب� يف االقت�ص�د، وخطة يف 

ال�صي��صة. 

اأنه� ت�صوغ االإن�ص�ن كله يف ق�لب خ��ص، من حيث لون  اأخرى:  وبعب�رة 
تفكريه، ووجهة نظره اإىل احلي�ة، وطريقته العملية فيه�. 

لي�صت� من  الدي�لكتيكية  الطريقة  امل�دية وكذلك  الفل�صفة  اأن  وال ريب يف 
اآالف  منذ  تعي�ص  امل�دية  النزعة  ك�نت  فقد  وابتك�راته؛  امل�رك�صي  املذهب  بدع 
ال�صنني يف امليدان الفل�صفي، �ص�فرة ت�رة ومتوارية اأخرى وراء ال�صف�صطة واالإنك�ر 

املطلق. 

النظرية املارك�صية
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ببع�ص خطوطه�  التفكري عميقة اجلذور  الدي�لكتيكية يف  الطريقة  اأن  كم� 
يف التفكري االإن�ص�ين، وقد ا�صتكملت كل خطوطه� على يد »هيجل« الفيل�صوف 
املث�يل املعروف. واإمن� ج�ء »ك�رل م�رك�ص« اإىل هذا املنطق وتلك الفل�صفة فتبن�ه�، 

وح�ول تطبيقه� على جميع مي�دين احلي�ة، فق�م بتحقيقني: 

� خ�ل�ًص� بطريقة دي�لكتيكية.  اأحدهم�: اأن ف�صر الت�ريخ تف�صرًيا م�ديًّ

واالآخر: زعم فيه اأنه اكت�صف تن�ق�ص�ت راأ�ص امل�ل والقيمة الف�ئ�صة التي 
هذين  اأ�ص��ص  على  واأ�ص�د  الع�مل.  من   - عقيدته  يف   - امل�ل  �ص�حب  ي�صرقه� 
ال�صيوعي  املجتمع  واإق�مة  الراأ�صم�يل،  املجتمع  فن�ء  ب�صرورة  اإمي�نه  التحقيقني 
واملجتمع اال�صرتاكي الذي اعتربه خطوة لالإن�ص�نية اإىل تطبيق ال�صيوعية تطبيًق� 

ك�ماًل. 

ف�مليدان االجتم�عي يف هذه الفل�صفة ميدان �صراع بني املتن�ق�ص�ت، وكل 
و�صع اجتم�عي ي�صود ذلك امليدان فهو ظ�هرة م�دية خ�ل�صة من�صجمة مع �ص�ئر 
نقي�صه  يحمل  الوقت  نف�ص  يف  اأنه  غري  به�،  ومت�أثرة  امل�دية  واالأحوال  الظواهر 
تتجمع  حتى  حمتواه؛  يف  النق�ئ�ص  بني  ال�صراع  حينئذ  وين�صب  �صميمه،  يف 
يبقى  وهكذا  جديد.  لو�صع  واإن�ص�ء  الو�صع  ذلك  يف  تبداًل  وحتدث  املتن�ق�ص�ت 
فرد  وتتمثل م�ص�لح كل  االإن�ص�نية كله� طبقة واحدة،  ق�ئًم� حتى تكون  العراك 
يف م�ص�لح تلك الطبقة املوحدة، يف تلك اللحظة ي�صود الوئ�م، ويتحقق ال�صالم، 
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اإمن� ك�نت  � جميع االآث�ر ال�صيئة للنظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل؛ الأنه�  وتزول نه�ئيًّ
تتولد من تعدد الطبقة يف املجتمع، وهذا التعدد اإمن� ن�ص�أ من انق�ص�م املجتمع اإىل 
منتج واأجري. واإًذا فالبد من و�صع حد ف��صل لهذا االنق�ص�م، وذلك ب�إلغ�ء امللكية. 
وتختلف هن� ال�صيوعية عن اال�صرتاكية يف اخلطوط االقت�ص�دية الرئي�صية؛ وذلك 

الأن االقت�ص�د ال�صيوعي يرتكز: 

ومتليك  املجتمع،  � من  ت�مًّ اخل��صة وحموه� حمًوا  امللكية  اإلغ�ء  اأوًل:   على 
الوكيل  ب�عتب�ره�  الدولة؛  اإىل  وت�صليمه�  للمجموع  كله�  الرثوة 
ال�صرعي عن املجتمع يف اإدارته� وا�صتثم�ره� خلري املجموع.واعتق�د 
الفعل  رد  ك�ن  اإمن�  املطلق  الت�أميم  هذا  ب�صرورة  ال�صيوعي  املذهب  
الطبيعي مل�ص�عف�ت امللكية اخل��صة يف النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل. 
وقد برر هذا الت�أميم ب�أن املق�صود منه اإلغ�ء الطبقة الراأ�صم�لية وتوحيد 
ال�صعب يف طبقة واحدة، ليختم بذلك ال�صراع، وي�صد على الفرد 
ثروته،  لت�صخيم  واالأ�ص�ليب  الو�ص�ئل  �صتى  ا�صتغالل  اإىل  الطريق 

اإ�صب�ًع� جل�صعه واندف�ًع� بدافع االأثرة وراء امل�صلحة ال�صخ�صية. 

ثانًيا:   على توزيع ال�صلع املنتجة على ح�صب احل�ج�ت اال�صتهالكية لالأفراد، 
ويتلخ�ص يف الن�ص االآتي: »من كلٍّ ح�صب قدرته، ولكل ح�صب 
ح�جته«. وذلك اأن كل فرد له ح�ج�ت طبيعية ال ميكنه احلي�ة بدون 

النظرية املارك�شية
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توفريه�، فهو يدفع للمجتمع كل جهده، فيدفع له املجتمع متطلب�ت 
حي�ته ويقوم مبعي�صته. 

ثالًثا:   على منه�ج اقت�ص�دي تر�صمه الدولة، وتوفق فيه بني ح�جة املجموع 
بنف�ص  املجتمع  مُينَْنى)1(  لئال  وحتديده؛  وتنويعه  كميته  يف  واالإنت�ج 
االأدواء واالأزم�ت التي ح�صلت يف املجتمع  الراأ�صم�يل حينم� اأطلق 

احلري�ت بغري حتديد. 

)1( مينى: ي�ص�ب. 



ولكن اأقط�ب ال�صيوعية الذين ن�دوا بهذا النظ�م مل ي�صتطيعوا اأن يطبقوه 
من  لتطبيقه  البد  اأنه  واعتقدوا  احلكم،  مق�ليد  على  قب�صوا  حني  كله�  بخطوطه 
تطوير االإن�ص�نية يف اأفك�ره� ودوافعه� ونزع�ته�، زاعمني اأن االإن�ص�ن �صوف يجيء 
عليه اليوم الذي متوت يف نف�صه الدوافع ال�صخ�صية والعقلية والفردية، وحتي� فيه 
امل�صلحة االجتم�عية، وال  اإال يف  والنوازع اجلم�عية، فال يفكر  العقلية اجلم�عية 

يندفع اإال يف �صبيله�. 

االجتم�عي-  املذهب  هذا  - يف عرف  ال�صروري  من  ك�ن  ذلك  والأجل 
احل��صرة،  طبيعته  من  االإن�ص�ن  فيه  ليتخل�ص  ذلك؛  قبل  ا�صرتاكي  نظ�م  اإق�مة 
اأجريت  ويكت�صب الطبيعة امل�صتعدة للنظ�م ال�صيوعي. وهذا النظ�م اال�صرتاكي 

فيه تعديالت مهمة على اجل�نب االقت�ص�دي من ال�صيوعية. 

ف�خلط االأول من خطوط االقت�ص�د ال�صيوعي - وهو اإلغ�ء امللكية الفردية- قد 
ل اإىل حلٍّ و�صط، وهو: ت�أميم ال�صن�ع�ت الثقيلة والتج�رة اخل�رجية والتج�رات  ُبدِّ
الداخلية، وو�صعه� جميًع� حتت االنح�ص�ر احلكومي. وبكلمة اأخرى: اإلغ�ء راأ�ص 
وتركه� لالأفراد؛ وذلك  الب�صيطة  والتج�رات  ال�صن�ع�ت  اإطالق  الكبري مع  امل�ل 

النحراف عن العملية ال�صيوعية
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الأن اخلط العري�ص يف االقت�ص�د ال�صيوعي ا�صطدم بواقع الطبيعة االإن�ص�نية الذي 
اأ�صرن� اإليه، حيث اأخذ االأفراد يتق�ع�صون عن القي�م بوظ�ئفهم والن�ص�ط يف عملهم، 
ويتهربون من واجب�تهم االجتم�عية؛ الأن املفرو�ص ت�أمني النظ�م ملعي�صتهم و�صد 
ح�ج�تهم، كم� اأن املفرو�ص فيه عدم حتقيق العمل واجلهد مهم� ك�ن �صديًدا الأكرث 
من ذلك، فعالم اإذن يجهد الفرد ويكدح ويِجّد م� دامت النتيجة يف ح�ص�به هي 
النتيجة يف ح�يل اخلمول والن�ص�ط؟! ومل�ذا يندفع اإىل توفري ال�صع�دة لغريه، و�صراء 
�رة حي�ته وط�ق�ته م� دام ال يوؤمن بقيمة من قيم  راحة االآخرين بعرقه ودموعه وُع�صَ
احلي�ة اإال القيمة امل�دية اخل�ل�صة؟! ف��صطر زعم�ء هذا املذهب اإىل جتميد الت�أميم 

املطلق. 

كم� ا�صطروا اأي�ًص� اإىل تعديل اخلط الث�ين من خطوط االقت�ص�د ال�صيوعي 
اإىل الن�ص�ط والتك�مل يف  اأي�ًص�، وذلك بجعل فوارق بني االأجور، لدفع العم�ل 
العقلية  على  يق�صى  حينم�  تزول  �صوف  موقتة  فوارق  ب�أنه�  معتذرين  العمل؛ 
التغيريات  يجرون  ذلك  الأجل  وهم  اإن�ص�ء جديًدا،  االإن�ص�ن  وين�ص�أ  الراأ�صم�لية، 
كل  ف�صل  لتدارك  اال�صرتاكية،  واأ�ص�ليبهم  االقت�ص�دية  طرائقهم  على  امل�صتمرة 
طريقة بطريقة جديدة. ومل يوفقوا حتى االآن للتخل�ص من جميع الرك�ئز االأ�ص��صية 
�، مع اأنه� يف الواقع  يف االقت�ص�د الراأ�صم�يل؛ فلم تلغ - مثاًل - القرو�ص الربوية نه�ئيًّ

اأ�ص��ص الف�ص�د االجتم�عي يف االقت�ص�د الراأ�صم�يل. 
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ج�دين يف  اأنهم غري  اأو  مق�صرون،  الزعم�ء  اأولئك  اأن  كله  هذا  يعني  وال 
مذهبهم وغري خمل�صني لعقيدتهم، واإمن� يعني اأنهم ا�صطدموا ب�لواقع حني اأرادوا 
الطبيعة  ت�صعه�  التي  واملن�ق�ص�ت  ب�ملع�ك�ص�ت  مليًئ�  الطريق  فوجدوا  التطبيق، 
االإن�ص�نية اأم�م الطريقة االنقالبية لالإ�صالح االجتم�عي الذي ك�نوا يب�صرون به، 

ففر�ص عليهم الواقع الرتاجع اآملني اأن تتحقق املعجزة يف وقت قريب اأو بعيد. 

واأم� من الن�حية ال�صي��صية، ف�ل�صيوعية ت�صتهدف يف نه�ية �صوطه� الطويل 
اإىل حمو الدولة من املجتمع حني تتحقق املعجزة وتعم العقلية اجلم�عية كل 
الب�صر، فال يفكر اجلميع اإال يف امل�صلحة امل�دية للمجـموع، واأم� قبل ذلك، 
واملجتمع  طبقة،  موحدين يف  الب�صر غري  دام  وم�  املعجزة غري حمققة،  دامت  م� 
� خ�ل�ًص�، فهو  �ليًّ اأن يكون احلكم ُعمَّ ينق�صم اإىل قوى راأ�صم�لية وعم�لية ف�لالزم 

حكم دميقراطي يف حدود دائرة العم�ل، ودكت�توري ب�لن�صبة اإىل العموم. 

وقد عللوا ذلك ب�أن الدكت�تورية العم�لية يف احلكم �صرورية يف كل املراحل 
الع�ملة،  الطبقة  مل�ص�لح  حم�ية  وذلك  الفردية؛  ب�لعقلية  االإن�ص�نية  تطويه�  التي 

وخنًق� الأنف��ص الراأ�صم�لية، ومنًع� له� عن الربوز اإىل امليدان من جديد. 

يف  ثم  امل�رك�صية  اال�صرتاكية  يف  يتمثل  الذي  املذهب  هذا  اأن  والواقع 
ال�صيوعية  امل�رك�صية ميت�ز عن النظ�م الدميقراطي الراأ�صم�يل ب�أنه يرتكز على فل�صفة 
� للحي�ة، ال يعرتف له� بجميع املثل والقيم املعنوية،  م�دية معينة، تتبنى فهًم� خ��صًّ

النحراف عن العملية ال�شيوعية
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وراء  مرتقب  الطبيعة، وال جلزاء  فوق حدود  فيه خل�لق  تعلياًل ال مو�صع  ويعلله� 
حدود احلي�ة امل�دية املحدودة،  وهذا على عك�ص الدميقراطية الراأ�صم�لية؛ ف�إنه� واإن 
� ولكنه� مل تب على اأ�ص��ص فل�صفي حمدد، ف�لربط ال�صحيح بني  ك�نت نظ�ًم� م�ديًّ
امل�ص�ألة الواقعية للحي�ة وامل�ص�ألة االجتم�عية اآمنت به ال�صيوعية امل�دية، ومل توؤمن 

به الدميقراطية الراأ�صم�لية، اأو مل حت�ول اإي�ص�حه. 

وبهذا ك�ن املذهب ال�صيوعي حقيًق� ب�لدر�ص الفل�صفي، وامتح�نه عن طريق 
اختب�ر الفل�صفة التي ركز عليه� وانبثق عنه�؛ ف�إن احلكم على كل نظ�م يتوقف 

على مدى جن�ح مف�هيمه الفل�صفية يف ت�صوير احلي�ة واإدراكه�. 

ومن ال�صهل اأن ندرك يف اأول نظرة نلقيه� على النظ�م ال�صيوعي املخفف 
اأو الك�مل، اأن ط�بعه الع�م هو اإفن�ء الفرد يف املجتمع، وجعله اآلة م�صخرة لتحقيق 
املوازين الع�مة التي يفرت�صه�. فهو على النقي�ص مت�ًم� من النظ�م الراأ�صم�يل احلر 
الفردية  لل�صخ�صية  ُقّدر  قد  فك�أنه  وي�صخره مل�ص�حله،  للفرد  املجتمع  الذي يجعل 
وتت�ص�رع�،  تت�ص�دم�  اأن   - النظ�مني  هذين  عرف  يف   - االجتم�عية  وال�صخ�صية 
فك�نت ال�صخ�صية الفردية هي الف�ئزة يف اأحد النظ�مني الذي اأق�م ت�صريعه على 
تزعزع  التي  االقت�ص�دية  ب�مل�آ�صي  املجتمع  فمني  الذاتية،  ومن�فعه  الفرد  اأ�ص��ص 
كي�نه، وت�صوه احلي�ة يف جميع �صعبه�. وك�نت ال�صخ�صية االجتم�عية هي الف�ئزة 
يف النظ�م االآخر الذي ج�ء يتدارك اأخط�ء النظ�م ال�ص�بق، ف�ص�ند املجتمع وحكم 
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على ال�صخ�صية الفردية ب�ال�صمحالل والفن�ء، ف�أ�صيب االأفراد مبحن ق��صية ق�صت 
على حريتهم ووجودهم اخل��ص، وحقوقهم الطبيعية يف االختي�ر والتفكري.

النحراف عن العملية ال�شيوعية





َواء)1( الراأ�صم�لية احلرة  والواقع اأن النظ�م ال�صيوعي واإن ع�لج جملة من اأَدنْ
مبحوه للملكية الفردية، غري اأن هذا العالج له م�ص�عف�ت طبيعية جتعل ثمن العالج 
�ص�ئر  ف�صلت  اإذا  اإال  �صلوكه�  النف�ص، ال ميكن  �ص�قة على  تنفيذه  وطريقة  ب�هًظ�، 
الطرق واالأ�ص�ليب. هذا من ن�حية، ومن ن�حية اأخرى هو عالج ن�ق�ص ال ي�صمن 
ت�صخي�ص  يف  ال�صواب  يح�لفه  مل  الأنه  كله؛  االجتم�عي  الف�ص�د  على  الق�ص�ء 
الداء، وتعيني النقطة التي انطلق منه� ال�صر حتى اكت�صح الع�مل يف ظل االأنظمة 
الراأ�صم�لية، فبقيت تلك النقطة حم�فظة على مو�صعه� من احلي�ة االجتم�عية يف 
املذهب ال�صيوعي، وبهذا مل تظفر االإن�ص�نية ب�حلل احل��صم مل�صكلته� الكربى، ومل 

حت�صل على الدواء الذي يطبب اأدواءه� وي�صت�أ�صل اأعرا�صه� اخلبيثة. 

ا؛ ف�إن من �ص�أنه الق�ص�ء على  اأم� م�ص�عف�ت هذا العالج فهي ج�صيمة جدًّ
حري�ت االأفراد الإق�مة امللكية ال�صيوعية مق�م امللكي�ت اخل��صة؛ وذلك الأن هذا 
حد  اإىل   - الع�مة  االإن�ص�نية  الطبيعة  خالف  على  اله�ئل  االجتم�عي  التحويل 

املوؤاخذات على ال�صيوعية 

َواء: اأمرا�ص. )1( اأَدنْ
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االآن على االأقل كم� يعرتف بذلك زعم�وؤه - ب�عتب�ر اأن االإن�ص�ن امل�دي ال يزال 
�، ويح�صب م�ص�حله من منظ�ره الفردي املحدود، وو�صع ت�صميم  يفكر تفكرًيا ذاتيًّ
 � �، ويق�صي على الدوافع الذاتية ق�ص�ء ت�مًّ جديد للمجتمع يذوب فيه االأفراد نه�ئيًّ
مو�صع التنفيذ يتطلب قوة ح�زمة مت�صك زم�م املجتمع بيد حديدية، وحتب�ص كل 
�صوت يعلو فيه، وتخنق كل نََف�ص يرتدد يف اأو�ص�طه، وحتتكر جميع و�ص�ئل الدع�ية 
والن�صر، وت�صرب على االأمة نط�ًق� ال يجوز اأن تتعداه بح�ل، وتع�قب على التهمة 

ة؛ لئال يفلت الزم�م من يده� فج�أة.  نَّ والظِّ

فيه�  تن�صج  اأن  االأمة قبل  يراد فر�صه على  نظ�م  اأمر طبيعي يف كل  وهذا 
عقلية ذلك النظ�م وتعم روحيته. 

�، ويعقل م�ص�حله بعقلية  نعم، لو اأخذ االإن�ص�ن امل�دي يفكر تفكرًيا اجتم�عيًّ
جم�عية، وذابت من نف�صه جميع العواطف اخل��صة واالأهواء الذاتية واالنبع�ث�ت 
النف�صية الأمكن اأن يقوم نظ�م يذوب فيه االأفراد، وال يبقى يف امليدان اإال العمالق 
االجتم�عي الكبري، ولكن حتقيق ذلك يف االإن�ص�ن امل�دي الذي ال يوؤمن اإال بحي�ة 
اجلنة  تخلق  معجزة  اإىل  يحت�ج  امل�دية  اللذة  اإال  له�  معنى  يعرف  وال  حمدودة، 
اجلنة،  بهذه  يعدونن�  وال�صيوعيون  االأر�ص،  اإىل  ال�صم�ء  به� من  وتنزل  الدني�،  يف 
وينتظرون ذلك اليوم الذي يق�صي فيه املعمل على طبيعة االإن�ص�ن، ويخلقه من 
� يف اأفك�ره واأعم�له، واإن مل يكن يوؤمن بذرة من القيم املث�لية  جديد اإن�ص�نً� مث�ليًّ

واالأخالقية، ولو حتققت هذه املعجزة فلن� معهم حينئذ كالم. 
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حب�ص  ي�صتدعي  يرومونه  الذي  االجتم�عي  الت�صميم  فو�صع  االآن  واأم� 
االأفراد يف حدود فكرة هذا الت�صميم، وت�أمني تنفيذه بقي�م الفئة املوؤمنة به على 
حم�يته، واالحتي�ط له بكبت الطبيعة االإن�ص�نية والعواطف النف�صية، ومنعه� عن 
ك�صب  واإن  النظ�م  هذا  ظل  يف  والفرد  االأ�ص�ليب،  من  اأ�صلوب  بكل  االنطالق 
بكل  متده  اجلم�عية  الرثوة  الأن  وح�ج�ته؛  � حلي�ته  اجتم�عيًّ و�صم�نً�  ك�ماًل  ت�أميًن� 
ذلك يف وقت احل�جة، ولكن األي�ص من االأح�صن بح�ل هذا الفرد اأن يظفر بهذا 
الت�أمني دون اأن يخ�صر ا�صتن�ص�ق ن�صيم احلرية املهذبة، وي�صطر اإىل اإذابة �صخ�صه 

يف الن�ر، واإغراق نف�صه يف البحر االجتم�عي املتالطم؟!

وكيف ميكن اأن يطمع ب�حلرية - يف ميدان من املي�دين - اإن�ص�ن ُحِرَم من 
احلرية يف معي�صته، وربطت حي�ته الغذائية ربًط� ك�ماًل بهيئة معينة، مع اأن احلرية 

االقت�ص�دية واملعي�صية هي اأ�ص��ص احلري�ت جميًع�؟!

ب�حلرية  االإن�ص�ن  ي�صنع  م�ذا  فيت�ص�ءلون:  املعتذرون  ذلك  عن  ويعتذر 
اجتم�عي  عبء  حتت  يرزح  وهو  اآرائه  عن  واالإعالن  النقد  بحق  واال�صتمت�ع 
فظيع؟! وم�ذا يجديه اأن ين�ق�ص ويعرت�ص وهو اأحوج اإىل التغذية ال�صحيحة واحلي�ة 

املكفولة منه اإىل االحتج�ج وال�صجيج الذي تنتجه له احلرية؟!

املوؤخذات على ال�شيوعية
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وهوؤالء املت�ص�ئلون مل يكونوا ينظرون اإال اإىل الدميقراطية الراأ�صم�لية ك�أنه� 
الق�صية االجتم�عية الوحيدة التي تن�ف�ص ق�صيتهم يف امليدان، ف�نتق�صوا من قيمة 

الكرامة الفردية وحقوقه�؛ الأنهم راأوا فيه� خطًرا على التي�ر االجتم�عي الع�م.

م�  مقوم�ته� وحقوقه�  ب�صيء من  ت�صحي  اأن ال  االإن�ص�نية  ولكن من حق 
دامت غري م�صطرة اإىل ذلك، واأنه� اإمن� تقف موقف التخيري: بني كرامة هي من 
احلق املعنوي لالإن�ص�نية، وبني ح�جة هي من احلق امل�دي له� اإذا اأعوزه� النظ�م 

الذي يجمع بني الن�حيتني وُيوفَّق اإىل حل امل�صكلتني. 

اإن�ص�نً� يعت�صر االآخرون ط�ق�ته، وال يطمئن اإىل حي�ة طيبة واأجر ع�دل  اإن 
وت�أمني يف اأوق�ت احل�جة لهو اإن�ص�ن قد ُحِرم من التمتع ب�حلي�ة، وحيل بينه وبني 
اإن�ص�نً� يعي�ص مهدًدا يف كل حلظة، حم��صًب� على  احلي�ة اله�دئة امل�صتقرة، كم� اأن 
الأدين  والقتل  والنفي  ولل�صجن  حم�كمة،  بدون  لالعتق�ل  معر�ًص�  حركة،  كل 
الرعب  �ص  وينغِّ العي�ص،  اخلوف حالوة  ي�صلبه  مرعوب،  ع  مروَّ اإن�ص�ن  لهو  ب�درة 

عليه َماَلذَّ احلي�ة. 

واالإن�ص�ن الث�لث املطمئن اإىل معي�صته، الواثق بكرامته و�صالمته هو حلم 
االإن�ص�نية العذب، فكيف يتحقق هذا احللم؟ ومتى ي�صبح حقيقة واقعة؟

وقد قلن�: اإن العالج ال�صيوعي للم�صكلة االجتم�عية ن�ق�ص، م�ص�ًف� اإىل م� 
اأ�صرن� اإليه من م�ص�عف�ت؛ فهو واإن ك�ن تتمثل فيه عواطف وم�ص�عر اإن�ص�نية اأث�ره� 
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الطغي�ن االجتم�عي الع�م، ف�أه�ب بجملة من املفكرين اإىل احلل اجلديد غري اأنهم 
مل ي�صعوا اأيديهم على �صبب الف�ص�د ليق�صوا عليه، واإمن� ق�صوا على �صيء اآخر، فلم 

يوفقوا يف العالج ومل ينجحوا يف التطبيب. 

اإن مبداأ امللكية اخل��صة لي�ص هو الذي ن�ص�أت عنه اآث�م الراأ�صم�لية املطلقة 
من  املاليني  تعطيل  يفر�ص  الذي  هو  فال  وهن�ءه؛  الع�مل  �صع�دة  زعزعت  التي 
يف  حدث  كم�  �صن�ع�تهم،  على  تق�صي  جديدة  اآلة  ا�صتثم�ر  �صبيل  يف  العم�ل 
فجر االنقالب ال�صن�عي، وال هو الذي يفر�ص التحكم يف اأجور االأجري وجهوده 
يتلف كمي�ت كبرية من  اأن  الراأ�صم�يل  يفر�ص على  الذي  بال ح�ص�ب، وال هو 
الفقراء  للتبذير على توفري ح�ج�ت  ال�صلعة وتف�صياًل  منتوج�ته حتفًظ� على ثمن 
ب�لرب�،  ي�ص�عفه  ك��صب  م�ل  راأ�ص  ثروته  جعل  اإىل  يدعوه  الذي  هو  وال  به�، 
�صراء  اإىل  يدفعه  الذي  هو  وال  عمل،  وال  اإنت�ج  بال  املدينني  جهود  وامت�ص��ص 
اأثم�نه�،  من  بذلك  ويرفع  ليحتكره�  االأ�صواق  من  اال�صتهالكية  الب�ص�ئع  جميع 
وال هو الذي يفر�ص عليه فتح اأ�صواق جديدة واإن انتهكت بذلك حري�ت االأمم 

وحقوقه� و�ص�عت كرامته� وحريته�...

كل هذا امل�آ�صي املروعة مل تن�ص�أ من امللكية اخل��صة، واإمن� هي وليدة امل�صلحة 
امل�دية ال�صخ�صية التي ُجِعَلتنْ مقي��ًص� للحي�ة يف النظ�م الراأ�صم�يل، واملربر املطلق 
جلميع الت�صرف�ت واملع�مالت، ف�ملجتمع حني تق�م اأ�ص�صه على هذا املقي��ص الفردي 
َتَظَر منه غري م� وقع؛ ف�إن من طبيعة هذا املقي��ص تنبثق  واملربر الذاتي ال ميكن اأن ُيننْ

املوؤخذات على ال�شيوعية
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تلك اللعن�ت والويالت على االإن�ص�نية كله�، ال من مبداأ امللكية اخل��صة، فلو اأبدل 
املقي��ص وو�صعت للحي�ة غ�ية جديدة مهذبة، تن�صجم مع طبيعة االإن�ص�ن، لتحقق 

الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية بذلك العالج احلقيقي للم�صكلة االإن�ص�نية الكربى. 



الإ�صـــالم وامل�صكلة الجتماعية

التعليل ال�شحيح للم�شكلة

كيف تعالج امل�شكلة؟

ر�شالة الدين

الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 

4





علين�  االجتم�عية  امل�صكلة  تعليل  يف  االأوىل  احللقة  اإىل  ن�صل  اأن  والأجل 
الراأ�صم�يل  النظ�م  اأق�مه�  التي  اخل��صة  امل�دية  امل�صلحة  تلك  عن  نت�ص�ءل  اأن 
مقي��ًص� ومربًرا وهدًف� وغ�ية، نت�ص�ءل: م� هي الفكرة التي �صححت هذا املقي��ص 
االأ�ص��ص  هي  الفكرة  تلك  ف�إن  به؟  واأوحت  الراأ�صم�لية  الدميقراطية  الذهنية  يف 
�صع�دة  حتقيق  يف  الراأ�صم�لية  الدميقراطية  وف�صل  االجتم�عي،  للبالء  احلقيقي 
و�صعن�  فقد  الفكرة  تلك  على  نق�صي  اأن  ا�صتطعن�  واإذا  كرامته،  وتوفري  االإن�ص�ن 
على حقوق  وااللتواءات  االجتم�عي،  َف�ه  الرَّ على  املوؤامرات  لكل  ف��صاًل  ا  حدًّ
االإن�ص�نية  خلري  اخل��صة  امللكية  ا�صتثم�ر  اإىل  ووفقن�  ال�صحيحة،  وحريته  املجتمع 

ورقيه� وتقدمه� يف املج�الت ال�صن�عية ومي�دين االإنت�ج. 

فم� هي تلك الفكرة؟ 

اأ�ص�د  الذي  للحي�ة  املحدود  امل�دي  التف�صري  يف  تتلخ�ص  الفكرة  تلك  اإن 
عليه الغرب �صرح الراأ�صم�لية اجلب�ر؛ ف�إن كل فرد يف املجتمع اإذا اآمن ب�أن ميدانه 
اأي�ًص� بحريته يف  واآمن  امل�دية اخل��صة،  العظيم هو حي�ته  الوجود  الوحيد يف هذا 
الت�صرف بهذه احلي�ة وا�صتثم�ره�، واأنه ال ميكن اأن يك�صب من هذه احلي�ة غ�ية اإال 

التعليل ال�صحيح للم�صكلة
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اللذة التي توفره� له امل�دة، واأ�ص�ف هذه العق�ئد امل�دية اإىل حب الذات - الذي 
ذ  هو من �صميم طبيعته - ف�صوف ي�صلك ال�صبيل الذي �صلكه الراأ�صم�ليون، وينفِّ

اأ�ص�ليبهم ك�ملة م� مل حترمه قوة ق�هرة من حريته وت�صد عليه ال�صبيل.

وحب الذات هو الغريزة التي ال نعرف غريزة اأعم منه� واأقدم؛ فكل الغرائز 
فروع هذه الغريزة و�صعبه�، مب� فيه� غريزة املعي�صة؛ ف�إن حب االإن�ص�ن ذاته - الذي 
يعني حبه للذة وال�صع�دة لنف�صه، وبغ�صه لالأمل وال�صق�ء لذاته - هو الذي يدفع 
ا  االإن�ص�ن اإىل ك�صب معي�صته، وتوفري ح�جي�ته الغذائية وامل�دية؛ ولذا قد ي�صع حدًّ
ل اأمل املوت اأ�صهل عليه من حتمل االآالم التي  حلي�ته ب�النتح�ر اإذا وجد اأن حَتَمُّ

تزخر به� حي�ته. 

كله�  االإن�ص�نية  احلي�ة  وراء  يكمن  الذي  اإذن  احلقيقي  الطبيعي  ف�لواقع 
�ص االأمل، وال  ويوجهه� ب�أ�ص�بعه هو حب الذات الذي نعرب عنه بحب اللذة وُبغنْ
ميكن تكليف االإن�ص�ن اأن يتحمل - خمت�ًرا - مرارة االأمل دون �صيء من اللذة 
ِطي طبيعة  يف �صبيل اأن يلتذ االآخرون ويتنعموا، اإال اإذا �ُصِلَبت منه اإن�ص�نيته  واأُعنْ

جديدة ال تتع�صق اللذة وال تكره االأمل. 

به�  ون�صمع  االإن�ص�ن  يف  ن�ص�هده�  التي  االإيث�ر  من  الرائعة  االألوان  وحتى 
الرئي�صية )غريزة حب  املحركة  القوة  لتلك  اأي�ًص�  احلقيقة  ت�أريخه تخ�صع يف  عن 
�صبيل  وقد ي�صحي يف  نف�صه،  اأو �صديقه على  ولده  ِثر  ُيوؤنْ قد  ف�الإن�ص�ن  الذات(؛ 
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بع�ص املثل والقيم، ولكنه لن يقدم على �صيء من هذه البطوالت م� مل يح�ص 
فيه� بلذة خ��صة، ومنفعة تفوق اخل�ص�رة التي تنجم عن اإيث�ره لولده و�صديقه، اأو 

ت�صحيته يف �صبيل مثل من املثل التي يوؤمن به�. 

االأن�نية  ع�مة يف جم�الت  ب�صورة  االإن�ص�ن  �صلوك  نف�صر  اأن  ميكنن�  وهكذا 
واالإيث�ر على حد �صواء، ففي االإن�ص�ن ا�صتعدادات كثرية لاللتذاذ ب�أ�صي�ء متنوعة: 
اللذائذ  اإليه� من  وم�  اجلن�صية،  املتعة  واألوان  وال�صراب  ب�لطع�م  م�دية ك�اللتذاذ 
اأو  األيف روحي،  اأو  بقيم خلقية،  والع�طفي  اخللقي  معنوية ك�اللتذاذ  اأو  امل�دية. 
عقيدة معينة حني يجد االإن�ص�ن اأن تلك القيم اأو ذلك االأليف اأو هذه العقيدة 
جزء من كي�نه اخل��ص. وهذه اال�صتعدادات التي تهيئ االإن�ص�ن لاللتذاذ بتلك 
فعليته�  مدى  يف  وتتف�وت  االأ�صخ��ص،  عند  درج�ته�  يف  تختلف  املتنوعة  املتع 
فبينم� جند  فيه؛  توؤثر  التي  والرتبية  الطبيعة  وعوامل  االإن�ص�ن،  ب�ختالف ظروف 
ك��صتعداده  طبيعية،  ب�صورة  االإن�ص�ن  عند  تن�صج  اال�صتعدادات  تلك  بع�ص  اأن 
لاللتذاذ اجلن�صي - مثاًل - جند اأن األوانً� اأخرى منه� قد ال تظهر يف حي�ة االإن�ص�ن، 

وتظل تنتظر عوامل الرتبية التي ت�ص�عد على ن�صجه� وتفتحه�. 

وغريزة حب الذات - من وراء هذه اال�صتعدادات جميًع� - حتدد �صلوك 
اال�صتئث�ر  اإىل   اإن�ص�نً�  تدفع  فهي  اال�صتعدادات؛  تلك  ن�صج  وفًق� ملدى  االإن�ص�ن 
ب�لطع�م  الغري  الإيث�ر  اآخر  اإن�ص�نً�  تدفع  بنف�صه�  وهي  ج�ئع،  وهو  اآخر  على  بطع�م 
على نف�صه؛ الأن ا�صتعداد االإن�ص�ن االأول لاللتذاذ ب�لقيم اخللقية والع�طفية الذي 

التعليل ال�شحيح للم�شكلة
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تركيزه  على  امل�ص�عدة  الرتبية  عوامل  له  تتح  ومل  ك�مًن�،  ك�ن  االإيث�ر  اإىل  يدفعه 
اخللقية  ب�لقيم  يتلذذ  ف�أ�صبح  الرتبية،  من  اللون  بهذا  االآخر  ظفر  بينم�  وتنميته، 

والع�طفية، وي�صحي ب�ص�ئر لذاته يف �صبيله�. 

فمتى اأردن� اأن نغري من �صلوك االإن�ص�ن �صيًئ� يجب اأن نغري من مفهوم اللذة 
واملنفعة عنده، وندخل  ال�صلوك املقرتح �صمن االإط�ر الع�م لغريزة حب الذات. 

ف�إذا ك�نت غريزة حب الذات بهذه املك�نة من دني� االإن�ص�ن، وك�نت الذات 
يف نظر االإن�ص�ن عب�رة عن ط�قة م�دية حمدودة، وك�نت اللذة عب�رة عم� تهيئه امل�دة 
من متع وم�صرات، فمن الطبيعي اأن ي�صعر االإن�ص�ن ب�أن جم�ل ك�صبه حمدود، واأن 
�صوطه ق�صري، واأن غ�يته يف هذا ال�صوط اأن يح�صل على مقدار من اللذة امل�دية. 
وطريق ذلك ينح�صر بطبيعة احل�ل يف ع�صب احلي�ة امل�دية، وهو امل�ل الذي يفتح 

اأم�م االإن�ص�ن ال�صبيل اإىل حتقيق كل اأغرا�صه و�صهواته. 

عقلية  اإىل  يوؤدي  الذي  امل�دية،  املف�هيم  يف  الطبيعي  الت�صل�صل  هو  هذا 
راأ�صم�لية ك�ملة. 

اأََفرَتى اأن امل�صكلة حُتَّل َحالًّ ح��صًم� اإذا رف�صن� مبداأ امللكية اخل��صة، واأبقين� 
تلك املف�هيم امل�دية عن احلي�ة، كم� ح�ول اأولئك املفكرون؟ 
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وهل ميكن اأن ينجو املجتمع من م�أ�ص�ة تلك املف�هيم ب�لق�ص�ء على امللكية 
�صع�دته  �صم�ن  اأن  مع  وا�صتقراره،  ل�صع�دته  �صم�ن  على  ويح�صل  فقط،  اخل��صة 
وا�صتقراره يتوقف اإىل حد بعيد على �صم�ن عدم انحراف امل�صوؤولني عن من�هجهم 

واأهدافهم االإ�صالحية يف ميدان العمل والتنفيذ؟ 

واملفرو�ص يف هوؤالء امل�صوؤولني اأنهم يعتنقون نف�ص املف�هيم امل�دية اخل�ل�صة 
عن احلي�ة التي ق�مت عليه� الراأ�صم�لية، واإمن� الفرق اأن هذه املف�هيم اأفرغوه� يف 
قوالب فل�صفية جديدة، ومن الفر�ص املعقول الذي يتفق يف كثري من االأح�يني اأن 
تقف امل�صلحة اخل��صة يف وجه م�صلحة املجموع، واأن يكون الفرد بني خ�ص�رة واأمل 
يتحملهم� حل�ص�ب االآخرين، وبني ربح ولذة يتمتع بهم� على ح�ص�بهم، فم�ذا تقدر 
اللحظ�ت اخلطرية  مثل هذه  واأهدافه من �صم�ن يف  وللمذهب  لالأمة وحقوقه�، 

التي متر على احل�كمني؟ 

هذا  على  ليق�صى  الفردية  امللكية  يف  فقط  تتمّثل  ال  الذاتية  وامل�صلحة 
اأ�ص�ليب  امللكية اخل��صة، بل هي تتمثل يف  ب�إلغ�ء مبداأ  الفر�ص الذي افرت�صن�ه 
وتتلون ب�ألوان �صتى، ودليل ذلك م� اأخذ يك�صف عنه زعم�ء ال�صيوعية اليوم من 

خي�ن�ت احل�كمني ال�ص�بقني والتوائهم على م� يتبنون من اأهداف. 

املطلق،  االقت�ص�د  ظل  يف  الراأ�صم�لية  الفئة  عليه�  ت�صيطر  التي  الرثوة  اإن 
واحلري�ت الفردية، وتت�صرف فيه� بعقليته� امل�دية ُت�صلَّم - عند ت�أميم الدولة جلميع 

التعليل ال�شحيح للم�شكلة
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جم�عة  من  املكون  الدولة  جه�ز  نف�ص  اإىل   - اخل��صة  امللكية  واإلغ�ء  الرثوات، 
ت�صيطر عليهم نف�ص املف�هيم امل�دية عن احلي�ة، والتي تفر�ص عليهم تقدمي امل�ص�لح 
لذٍة  عن  االإن�ص�ن  يتن�زل  اأن  ت�أبي  وهي  الذات،  حب  غريزة  بحكم  ال�صخ�صية 
وم�صلحٍة بال عو�ص. وم� دامت امل�صلحة امل�دية هي القوة امل�صيطرة، بحكم مف�هيم 
و�صوف  والتن�ف�ص،  لل�صراع  مي�دين  جديد  من  ت�صت�أنف  ف�صوف  امل�دية،  احلي�ة 

�ص املجتمع الأ�صك�ل من اخلطر واال�صتغالل.  يعرَّ

ف�خلطر على االإن�ص�نية يكمن كله يف تلك املف�هيم امل�دية، وم� ينبثق عنه� 
ال�صغرية   - الراأ�صم�لية  الرثوات  وتوحيد  واالأعم�ل،  لالأهداف  مق�يي�ص  من 
للذهنية  تطوير جديد  دون  من  للدولة،  اأمره�  ي�صلَّم  ثروة كربى  الكبرية- يف  اأو 
االإن�ص�نية ال يدفع ذلك اخلطر، بل يجعل من االأمة جميًع� عم�ل �صركة واحدة، 

ويربط حي�تهم وكرامتهم ب�أقط�ب تلك ال�صركة واأ�صح�به�. 

نعم، اإن هذه ال�صركة تختلف عن ال�صركة الراأ�صم�لية يف اأن اأ�صح�ب تلك 
ال�صركة الراأ�صم�لية هم الذين ميلكون اأرب�حه� وي�صرفونه� يف اأهوائهم اخل��صة. واأم� 
اأ�صح�ب هذه ال�صركة فهم ال ميلكون �صيًئ� من ذلك يف مفرو�ص النظ�م، غري اأن 
مي�دين امل�صلحة ال�صخ�صية ال تزال مفتوحة، والفهم امل�دي للحي�ة - الذي يجعل 

من تلك امل�صلحة هدًف� ومربًرا - ال يزال ق�ئًم�. 
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كيف تعالج امل�شكلة؟ 

والع�مل اأم�مه �صبيالن اإىل دفع اخلطر واإق�مة دع�ئم املجتمع امل�صتقر: 

َلق فيه طبيعة جديدة جتعله  اأحدهم�: اأن يبدل االإن�ص�ن غري االإن�ص�ن، اأو ُتخنْ
املجتمع  �صبيل  يف  املحدودة  امل�دية  حي�ته  ومك��صب  اخل��صة،  مب�ص�حله  ي�صحي 
اإال  مك��صب  وال  امل�دية،  امل�ص�لح  تلك  قيم  اإال  قيم  ال  ب�أنه  اإمي�نه  مع  وم�ص�حله، 
انتزع من �صميم طبيعته حب  اإذا  يتم  اإمن�  وهذا  املحدودة،  احلي�ة  مك��صب هذه 
الذات واأبدل بحب اجلم�عة، فيولد االإن�ص�ن وهو ال يحب ذاته اإال ب�عتب�ر كونه 
جزًءا من املجتمع، وال يلتذ ل�صع�دته وم�ص�حله اإال مب� اأنه� متثل ج�نًب� من ال�صع�دة 
الع�مة وم�صلحة املجموع؛ ف�إن غريزة حب اجلم�عة تكون �ص�منة حينئذ لل�صعي 

وراء م�ص�حله� وحتقيق متطلب�ته� بطريقة ميك�نيكية واأ�صلوب اآيل. 

وال�صبيل االآخر الذي ميكن للع�مل �صلوكه لدرء اخلطر عن ح��صر االإن�ص�نية 
 � وم�صتقبله� هو: اأن يطور املفهوم امل�دي لالإن�ص�ن عن احلي�ة، وبتطويره تتطور طبيعيًّ

اأهدافه� ومق�يي�صه�، وتتحقق املعجزة حينئذ من اأي�صر طريق. 

وال�صبيل االأول هو الذي يحلم اأقط�ب ال�صيوعيني بتحقيقه لالإن�ص�نية يف 
تتحرك  يجعله�  جديًدا  اإن�ص�ء  ين�صوؤونه�  �صوف  ب�أنهم  الع�مل  ويِعدون  م�صتقبله�، 
� اإىل خدمة اجلم�عة وم�ص�حله�، والأجل اأن يتم هذا العمل اجلب�ر يجب  ميك�نيكيًّ
اإليه  ويفو�ص  اجلراح،  اإىل  املري�ص  اأمر  يوَكل  كم�  اإليهم،  الع�مل  قي�دة  نوكل  اأن 
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تطبيبه وقطع االأجزاء الف��صدة منه، وتعديل املعوّج منه�، وال يعلم اأحد كم تطول 
ا�صت�صالم  واإن  مب�صع جّراح؟  االإن�ص�نية حتت  التي جتعل  اجلراحية  العملية  هذه 
االإن�ص�نية لذلك لهو اأكرب دليل على مدى الظلم الذي ق��صته يف النظ�م الدميقراطي 
الراأ�صم�يل الذي خدعه� ب�حلري�ت املزعومة، و�صلب منه� اأخرًيا كرامته� وامت�ص 

لة التي ميثله� احل�كمون.  دم�ءه�، ليقدمه� �صرابً� �ص�ئًغ� للفئة املدلَّ

االإن�ص�نية  امل�صكلة عن طريق تطوير  الق�ئل مبع�جلة  الراأي  والفكرة يف هذا 
واإن�ص�ئه� من جديد، ترتكز على مفهوم امل�رك�صية عن حب الذات؛ ف�إن امل�رك�صية 
� وظ�هرة غريزية يف كي�ن االإن�ص�ن، واإمن� هو  تعتقد اأن حب الذات لي�ص مياًل طبيعيًّ
نتيجة للو�صع االجتم�عي الق�ئم على اأ�ص��ص امللكية الفردية، ف�إن احل�لة االجتم�عية 
للملكية اخل��صة هي التي تكون املحتوى الروحي والداخلي لالإن�ص�ن، وتخلق يف 
التي  االأ�ص�ص  ثورة يف  ف�إذا حدثت  الفردية،  الفرد حبه مل�ص�حله اخل��صة ومن�فعه 
يقوم عليه� الكي�ن االجتم�عي وحلت امللكية اجلم�عية واال�صرتاكية حمل امللكية 
الداخلي  املحتوى  ويف  املجتمع،  اأرج�ء  كل  يف  الثورة  تنعك�ص  ف�صوف  اخل��صة 
مل�ص�حله  حبه  ويتحول  جم�عية،  م�ص�عر  اإىل  الفردية  م�ص�عره  فتنقلب  لالإن�ص�ن، 
ومن�فعه اخل��صة اإىل حب ملن�فع اجلم�عة وم�ص�حله�، وفًق� لق�نون التوافق بني ح�لة 

امللكية االأ�ص��صية وجمموع الظواهر الفوقية التي تتكيف مبوجبه�. 

الواقع  بني  العالقة  يقدر  الذات  حلب  امل�رك�صي  املفهوم  هذا  اأن  والواقع 
واإال  مقلوب،  ب�صكل  االجتم�عية  االأو�ص�ع  وبني  الذات(  حب  )غريزة  الذاتي 
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والتن�ق�ص�ت  اخل��صة  امللكية  وليد  الذاتي  الدافع  ب�أن  نوؤمن  اأن  ن�صتطيع  فكيف 
الذاتي  الدافع  �صلًف�  ميلك  يكن  لو مل  االإن�ص�ن  ف�إن  عنه�؟!  تنجم  التي  الطبقية 
ر يف امللكية اخل��صة واال�صتئث�ر الفردي. ومل�ذا  مل� اأوجد هذه التن�ق�ص�ت، وال فكَّ
على  م�ص�حله  يحفظ  الذي  ب�ل�صكل  وي�صعه  النظ�م  مبك��صب  االإن�ص�ن  ي�صت�أثر 

ح�ص�ب االآخرين، م� دام ال يح�ص ب�لدافع الذاتي يف اأعم�ق نف�صه؟! 

ف�حلقيقة اأن املظ�هر االجتم�عية لالأن�نية يف احلقل االقت�ص�دي وال�صي��صي 
اأعمق منه�  اإال نتيجة للدافع الذاتي لغريزة حب الذات؛ فهذا الدافع  مل تكن 
يف كي�ن االإن�ص�ن، فال ميكن اأن يزول وتقتلع جذوره ب�إزالة تلك االآث�ر، ف�إن عملية 
كهذه ال تعدو اأن تكون ا�صتبدااًل الآث�ر ب�أخرى قد تختلف يف ال�صكل وال�صورة، 

لكنه� معه� يف اجلوهر واحلقيقة. 

اأ�صف اإىل ذلك: اأن� لو ف�صرن� الدافع الذاتي )غريزة حب الذات( تف�صرًيا 
� بو�صفه انعك��ًص� لظواهر الفردية يف النظ�م االجتم�عي، كظ�هرة امللكية  مو�صوعيًّ
اخل��صة - كم� �صنعت امل�رك�صية - فال يعني هذا اأن الدافع الذاتي �صوف يفقد 
الأنه�  اخل��صة؛  امللكية  ب�إزالة  االجتم�عي  النظ�م  من  و�صببه  املو�صوعي،  ر�صيده 
واإن ك�نت ظ�هرة ذات ط�بع فردي ولكنه� لي�صت هي الوحيدة من نوعه�، فهن�ك 
- مثاًل - ظ�هرة االإدارة اخل��صة التي يحتفظ به� حتى النظ�م اال�صرتاكي؛ ف�إن 
النظ�م اال�صرتاكي واإن ك�ن يلغي امللكية اخل��صة لو�ص�ئل االإنت�ج غري اأنه ال يلغي 
اإدارته� اخل��صة من قبل هيئ�ت اجله�ز احل�كم الذي مي�ر�ص دكت�تورية الربوليت�ري�، 
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املعقول  من  لي�ص  اإذ  واإدارته�؛  االإنت�ج  و�ص�ئل  جميع  على  االإ�صراف  ويحتكر 
اأفراد  اإدارة جم�عية ا�صرتاكية من قبل  ت�أميمه�  اأن تدار و�ص�ئل االإنت�ج يف حلظة 

املجتمع ك�فة. 

لهذه  الطبيعي  ب�رزة، ومن  فردية  بظواهر  اإذن  يحتفظ  اال�صرتاكي  ف�لنظ�م 
الداخلي  املحتوى  يف  وتعك�صه  الذاتي،  الدافع  على  حت�فظ  اأن  الفردية  الظواهر 

لالإن�ص�ن ب��صتمرار، كم� ك�نت ت�صنع ظ�هرة امللكية اخل��صة. 

وهكذا نعرف قيمة ال�صبيل االأول حلل امل�صكلة: ال�صبيل ال�صيوعي الذي 
يعترب اإلغ�ء ت�صريع امللكية اخل��صة وحموره� من �صجل الق�نون كفياًل وحده بحل 

امل�صكلة وتطوير االإن�ص�ن. 

واأم� ال�صبيل الث�ين - الذي مّر بن� - فهو الذي �صلكه االإ�صالم، اإمي�نً� منه 
ب�أن احلل الوحيد للم�صكلة تطوير املفهوم امل�دي لالإن�ص�ن عن احلي�ة، فلم يبتدر 
اإىل مبداأ امللكية اخل��صة ليبطله، واإمن� غزا املفهوم امل�دي عن احلي�ة وو�صع للحي�ة 
اآلة  الفرد  فيه  يجعل  مل  نظ�ًم�  املفهوم  ذلك  اأ�ص��ص  على  واأق�م  جديًدا،  مفهوًم� 
ميك�نيكية يف اجله�ز االجتم�عي، وال املجتمع هيئة ق�ئمة حل�ص�ب الفرد، بل و�صع 

لكل منهم� حقوقه، وكفل للفرد كرامته املعنوية وامل�دية مًع�. 
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االجتم�عي  النظ�م  يف  احلقيقية  الداء  نقطة  على  يده  و�صع  ف�الإ�صالم 
للدميقراطية وم� اإليه من اأنظمة، فمح�ه� حمًوا ين�صجم مع الطبيعة االإن�ص�نية؛ ف�إن 
واألوان  ال�صق�ء  اأنواع  من  الب�صرية  احلي�ة  به  ت  جَّ �صَ مل�  االأ�ص��صية  االرتك�ز  نقطة 
امل�آ�صي هي النظرة امل�دية اإىل احلي�ة، التي نخت�صره� بعب�رة مقت�صبة يف: افرتا�ص 
حي�ة االإن�ص�ن يف هذه الدني� هي كل م� يف احل�ص�ب من �صيء، واإق�مة امل�صلحة 

ال�صخ�صية مقي��ًص� لكل فع�لية ون�ص�ط.

املحقق  والف�صل  ب�النهي�ر  عليه  حمكوم  نظ�م  الراأ�صم�لية  الدميقراطية  اإن 
تن�ق�ص�ت  من  ال�صيوعي  االقت�ص�د  يزعمه  م�  ب�عتب�ر  ال  ولكن  االإ�صالم،  نظر  يف 
الأن  ذاته�؛  يف  اخل��صة  امللكية  حتمله�  التي  الفن�ء  وعوامل  بطبيعته،  امل�ل  راأ�ص 
االإ�صالم يختلف يف طريقته املنطقية، واقت�ص�ده ال�صي��صي، وفل�صفته االجتم�عية 
عن مف�هيم هذا الزعم وطريقته اجلدلية - كم� اأو�صحن� ذلك يف كت�بي »فل�صفتن�« 
و»اقت�ص�دن�« - وي�صمن و�صع امللكية الفردية يف ت�صميم اجتم�عي خ�ل من تلك 

التن�ق�ص�ت املزعومة. 

بل اإن مرد الف�صل والو�صع الف�جع الذي منيت به الدميقراطية الراأ�صم�لية 
الب�صر  اأن ي�صعد  التي ال ميكن  امل�دية اخل�ل�صة  اإىل مف�هيمه�  يف عقيدة االإ�صالم 

بنظ�م ي�صتوحي جوهره منه�، وي�صتمد خطوطه الع�مة من روحه� وتوجيهه�. 
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فالبد اإذن من معني اآخر - غري املف�هيم امل�دية عن الكون - ي�صتقي منه 
النظ�م االجتم�عي، والبد من وعي �صي��صي �صحيح ينبثق عن مف�هيم حقيقية 
للحي�ة، ويتبنى الق�صية االإن�ص�نية الكربى، وي�صعى اإىل حتقيقه� على ق�عدة تلك 
الوعي  هذا   اكتم�ل  وعند  الزاوية،  هذه  من  الع�مل  م�ص�ئل  ويدر�ص  املف�هيم، 
مفهوم  لكل  وغزوه  اآخر،  �صي��صي  وعي  لكل  واكت�ص�حه  الع�مل،  يف  ال�صي��صي 
للحي�ة ال يندمج بق�عدته الرئي�صية ميكن اأن يدخل الع�مل يف حي�ة جديدة م�صرقة 

ب�لنور؛ ع�مرة ب�ل�صع�دة. 

الع�مل،  يف  احلقيقي  ال�صالم  ر�ص�لة  هو  العميق  ال�صي��صي  الوعي  هذا  اإن 
نظ�مه�  ا�صتمدت  التي  اخل�لدة  االإ�صالم  ر�ص�لة  لهي  املنقذة  الر�ص�لة  هذه  واإن 
االجتم�عي - املختلف عن كل م� عر�صن�ه من اأنظمة - من ق�عدة فكرية جديدة 

للحي�ة والكون. 

لالإن�ص�ن  ال�صحيحة  النظرة  الفكرية  الق�عدة  بتلك  االإ�صالم  اأوجد  وقد 
اإعداد  ب�أن حي�ته منبثقة عن مبداأ مطلق الكم�ل، واأنه�  اإىل حي�ته، فجعله يوؤمن 
� جديًدا يف كل  لالإن�ص�ن اإىل ع�مل وال عن�ء فيه وال �صق�ء، ون�صب له مقي��ًص� خلقيًّ

خطواته واأدواره، وهو: ر�ص� اهلل تع�ىل. 

فلي�ص كل م� تفر�صه امل�صلحة ال�صخ�صية فهو ج�ئز، وكل م� يوؤدي اإىل خ�ص�رة 
�صخ�صية فهو حمرم غري م�صت�ص�غ، بل الهدف الذي ر�صمه االإ�صالم لالإن�ص�ن يف 
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حي�ته هو الر�ص� االإلهي، واملقي��ص اخللقي الذي توزن به جميع االأعم�ل اإمن� هو 
االإن�ص�ن  هو  امل�صتقيم  واالإن�ص�ن  املقد�ص،  الهدف  هذا  به� من  يح�صل  م�  مقدار 
التي  ال�صخ�صية  الك�ملة هي  االإ�صالمية  وال�صخ�صية  الهدف،  هذا  يحقق  الذي 
�ص�رت يف �صتى اأ�صواطه� على هدى الهدف، و�صوء هذا املقي��ص، و�صمن اإط�ره 

الع�م. 

واأغرا�صه يعني  التحويل يف مف�هيم االإن�ص�ن اخللقية وموازينه  ولي�ص هذا 
تغيري الطبيعة االإن�ص�نية، واإن�ص�ءه� اإن�ص�ء جديًدا كم� ك�نت تعني الفكرة ال�صيوعية؛ 
طبيعي   - اخل��صة  م�صتهي�ته�  وحتقيق  لذاته  االإن�ص�ن  حب  اأي   - الذات  فحب 
ا�صتقراء االإن�ص�نية  اأو�صح من  ا�صتقراء يف ميدان جتريبي  يف االإن�ص�ن، وال نعرف 
لو مل يكن حب  الذات، بل  الذي يربهن على ذاتية حب  الطويل  ت�أريخه�  يف 
� لالإن�ص�ن مل� اندفع االإن�ص�ن االأول ِقبل كل تكوينة اجتم�عية  � وذاتيًّ الذات طبيعيًّ
اإىل حتقيق ح�ج�ته، ودفع االأخط�ر عن ذاته، وال�صعي وراء م�صتهي�ته ب�الأ�ص�ليب 
البدائية التي حفظ به� حي�ته واأبقى وجوده، وب�لت�يل خو�ص احلي�ة االجتم�عية 
واالندم�ج يف عالق�ت مع االآخرين حتقيًق� لتلك احل�ج�ت ودفًع� لتلك االأخط�ر، 
ومل� ك�ن حب الذات يحتل هذا املو�صع من طبيعة االإن�ص�ن، ف�أي عالج ح��صم 
للم�صكلة االإن�ص�نية الكربى يجب اأن يقوم على اأ�ص��ص االإمي�ن بهذه احلقيقة، واإذا 
ق�م على فكرة تطويره� اأو التغلب عليه� فهو عالج مث�يل ال ميدان له يف واقع احلي�ة 

العملية التي يعي�صه� االإن�ص�ن.
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ويقوم الدين هن� بر�ص�لته الكربى التي ال ميكن اأن ي�صطلع ب�أعب�ئه� غريه، 
وال اأن حتقق اأهدافه� البن�ءة واأغرا�صه� الر�صيدة اإال على اأ�ص�صه وقواعده، فريبط 

بني املقي��ص اخللقي الذي ي�صعه لالإن�ص�ن وحب الذات املرتكزة يف فطرته. 

ويف تعبري اآخر: اأن الذي يوحد بني املقي��ص الفطري للعمل واحلي�ة - وهو 
حب الذات - واملقي��ص الذي ينبغي اأن يق�م للعمل واحلي�ة؛ لي�صمن ال�صع�دة 

والرف�ه والعدالة.

اإن املقي��ص  الفطري يتطلب اأن يقدم االإن�ص�ن م�ص�حله الذاتية على م�ص�لح 
هو  وي�صود  يحكم  اأن  ينبغي  الذي  واملقي��ص  فيه،  التم��صك  ومقوم�ت  املجتمع 
املقي��ص الذي تتع�دل يف ح�ص�به امل�ص�لح كله�، وتتوازن يف مف�هيمه القيم الفردية 
واالجتم�عية. فكيف يتم التوفيق بني املقي��صني وتوحيد امليزانني، لتعود الطبيعة 
االإن�ص�نية يف الفرد ع�ماًل من عوامل اخلري وال�صع�دة للمجموع، بعد اأن ك�نت مث�ر 

امل�أ�ص�ة والنزعة التي تتفنن يف االأن�نية واأ�صك�له�؟ 

ر�صـالة الديــن
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اإن التوفيق والتوحيد يح�صل بعملية ي�صمنه� الدين للب�صرية الت�ئهة، وتتخذ 
العملية اأ�صلوبني: 

الأ�شلوب الأول: هو تركيز التف�صري الواقعي للحي�ة واإ�ص�عة فهمه� يف لونه� 
ال�صع�دة  فيه� من  االإن�ص�ن  اأخروية يك�صب  اإىل حي�ة  ال�صحيح، كمقدمة متهيدية 
على مقدار م� ي�صعى يف حي�ته املحدودة هذه يف �صبيل حت�صيل ر�ص� اهلل. ف�ملقي��ص 
اخللقي - اأو ر�ص� اهلل تع�ىل - ي�صمن امل�صلحة ال�صخ�صية يف نف�ص الوقت الذي 
يحقق فيه اأهدافه االجتم�عية الكربى؛ ف�لدين ي�أخذ بيد االإن�ص�ن اإىل امل�ص�ركة 
يف اإق�مة املجتمع ال�صعيد، واملح�فظة على ق�ص�ي� العدالة فيه التي حتقق ر�ص� اهلل 
تع�ىل؛ الأن ذلك يدخل يف ح�ص�ب ربحه ال�صخ�صي م� دام كل عمل ون�ص�ط يف 

هذا امليدان يعو�ص عنه ب�أعظم العو�ص واأََجّله. 

احلي�ة  عن  الدين  مف�هيم  يف  اأي�ًص�  الفرد  م�ص�ألة  هي  املجتمع  فم�ص�ألة 
م�دي  فهم  التوفيق يف ظل  من  االأ�صلوب  هذا  يح�صل  اأن  وال ميكن  وتف�صريه�، 
للحي�ة؛ ف�إن الفهم امل�دي للحي�ة يجعل االإن�ص�ن بطبيعته ال ينظر اإال اإىل ميدانه 
يقدمه  الذي  للحي�ة  الواقعي  التف�صري  عك�ص  على  املحدودة،  وحي�ته  احل��صر 
االإ�صالم؛ ف�إنه يو�صع من ميدان االإن�ص�ن، ويفر�ص عليه نظرة اأعمق اإىل م�ص�حله 
� يف هذه النظرة العميقة، ومن  ومن�فعه، يجعل من اخل�ص�رة الع�جلة ربًح� حقيقيًّ

االأرب�ح الع�جلة خ�ص�رة حقيقية يف نه�ية املط�ف: 
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[ف�صلت/46]،  ٹمث  ٹ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   نث 
و[اجل�ثية/15]. 

ۆئ     ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ    ائ        ائ   ى   ى   ې   نثې  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی یمث  [غ�فر/40]. 

نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ.   ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ  .   ک  ک  ک  ک  گ  گمث [الزلزلة/ 8-6]. 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک     ک   نث  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       
ڭ   ڭ   ڭ      . ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ      ہ   
ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ېمث [التوبة/121-120]. 

االأ�صلوب  على  مث�اًل  الدين  يقدمه�  التي  الرائعة  ال�صور  بع�ص  هذه 
االأول، الذي يتبعه للتوفيق بني املقي��صني وتوحيد امليزانني، فريبط بني الدوافع 
الذاتية و�صبل اخلري يف احلي�ة، ويطور من م�صلحة الفرد تطويًرا يجعله يوؤمن ب�أن 
االإ�صالم -  التي يحدده�  لالإن�ص�نية -  الع�مة  وامل�ص�لح احلقيقة  م�ص�حله اخل��صة 

مرتابطت�ن.

ر�شالة الدين
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الذاتي  الدافع  بني  للتوفيق  الدين  يتخذه  الذي  الثاين:  الأ�شلوب  واأما 
والقيم اأو امل�ص�لح االجتم�عية، فهو: التعهد برتبية اأخالقية خ��صة، تعنى بتغذية 
ف�إن يف طبيعة  العواطف االإن�ص�نية وامل�ص�عر اخللقية فيه؛  �، وتنمية  االإن�ص�ن روحيًّ
�ص�بًق� - ط�ق�ت وا�صتعدادات مليول متنوعة، بع�صه� ميول  اأملعن�  االإن�ص�ن - كم� 
واجلن�ص،  وال�صراب  الطع�م  ك�صهوات  طبيعية،  ب�صورة  �صهواته�  تتفتح  م�دية 
من  ك�ن  ذلك  والأجل  والتع�هد؛  ب�لرتبية  وتنمو  تتفتح  معنوية  ميول  وبع�صه� 
الطبيعي لالإن�ص�ن - اإذا ترك لنف�صه - اأن ت�صيطر عليه امليول امل�دية؛ الأنه� تتفتح 

ب�صورة طبيعية، وتظل امليول املعنوية وا�صتعداداته� الك�منة يف النف�ص م�صترتة. 

والدين ب�عتب�ره يوؤمن بقي�دة مع�صومة م�صددة من اهلل، فهو يوكل اأمر تربية 
االإن�ص�نية وتنمية امليول املعنوية فيه� اإىل هذه القي�دة وفروعه�، فتن�ص�أ ب�صبب ذلك 
اخللقية  القيم  يحب  االإن�ص�ن  وي�صبح  النبيلة،  وامل�ص�عر  العواطف  من  جمموعة 
واملثل التي يربيه الدين على احرتامه�، وي�صتب�صل يف �صبيله�، ويزيح عن طريقه� 
م� يقف اأم�مه� من م�ص�حله ومن�فعه. ولي�ص معنى ذلك اأن حب الذات ميحى من 
الطبيعة االإن�ص�نية، بل اإن العمل يف �صبيل تلك القيم واملثل تنفيذ ك�مل الإرادة 
الدينية ت�صبح حمبوبة لالإن�ص�ن، ويكون  القيم ب�صبب الرتبية  ف�إن  حب الذات؛ 
حتقيق املحبوب بنف�صه معرًبا عن لذة �صخ�صية خ��صة، فتفر�ص طبيعة حب الذات 

بذاته� ال�صعي الأجل القيم اخللقية املحبوبة حتقيًق� للذة اخل��صة بذلك. 
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ب�مل�ص�ألة  اخللقية  امل�ص�ألة  ربط  عنهم�  ينتج  اللذان  الطريق�ن  هم�  فهذان 
اأن  اأبدية ال الأجل  الواقعي حلي�ة  التف�صري  اإعط�ء  اأحدهم� يف  الفردية، ويتلخ�ص 
اأن يخنع للظلم ويقر على غري العدل،  يزهد االإن�ص�ن يف هذه احلي�ة، وال الأجل 
التف�صري  ذلك  ميده  الذي  ال�صحيح،  اخللقي  ب�ملقي��ص  االإن�ص�ن  �صبط  الأجل  بل 

ب�ل�صم�ن الك�يف. 

ويتلخ�ص االآخر يف الرتبية اخللقية التي ين�ص�أ عنه� يف نف�ص االإن�ص�ن خمتلف 
امل�ص�عر والعواطف، التي ت�صمن اإجراء املقي��ص اخللقي بوحي من الذات.

هم�  االإ�صالم  ر�ص�لة  يف  للنف�ص  اخللقية  والرتبية  للحي�ة  املعنوي  ف�لفهم 
ال�صبب�ن املجتمع�ن على مع�جلة ال�صبب االأعمق للم�أ�ص�ة االإن�ص�نية. 

املعنوي  ب�لفهم  اأبدية:  حلي�ة  متهيد  اأنه�  على  احلي�ة  فهم  عن  دائًم�  ولنعرب 
اخللقية،  الرتبية  تغذيه�  التي  واالأح��صي�ص  امل�ص�عر  عن  اأي�ًص�  ولنعرب  للحي�ة، 

ب�الإح�ص��ص اخللقي ب�حلي�ة. 

ف�لفهم املعنوي للحي�ة واالإح�ص��ص اخللقي به�، هم� الركيزت�ن اللت�ن يقوم 
على اأ�ص��صهم� املقي��ص اخللقي اجلديد الذي ي�صعه االإ�صالم لالإن�ص�نية، وهو: ر�ص� 
� يف احلي�ة - هو الذي  اهلل تع�ىل. ور�ص� اهلل - هذا الذي يقيمه االإ�صالم مقي��ًص� ع�مًّ

يقود ال�صفينة الب�صرية اإىل �ص�حل احلق واخلري والعدالة. 

ر�شالة الدين
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ف�مليزة االأ�ص��صية للنظ�م االإ�صالمي تتمثل يف م� يرتكز عليه من فهم معنوي 
الفرد  اعتب�ر  هو:  النظ�م  هذا  يف  العري�ص  واخلط  به�،  خلقي  واإح�ص��ص  للحي�ة 
واملجتمع مًع�. وت�أمني احلي�ة الفردية، واالجتم�عية ب�صكل متوازن، فلي�ص الفرد هو 
الق�عدة املركزية يف الت�صريع واحلكم، ولي�ص الك�ئن االجتم�عي الكبري هو ال�صيء 

الوحيد الذي تنظر اإليه الدولة وت�صرع حل�ص�به. 

اإم� نظ�م  وكل نظ�م اجتم�عي ال ينبثق عن ذلك الفهم واالإح�ص��ص فهو 
يجري مع الفرد يف نزعته الذاتية، فتتعر�ص احلي�ة االجتم�عية الأق�صى امل�ص�عف�ت 
واأ�صد االأخط�ر، واإم� نظ�م يحب�ص يف الفرد نزعته، وي�صل فيه طبيعته لوق�ية املجتمع 
وم�ص�حله. فين�ص�أ الكف�ح املرير الدائم بني النظ�م وت�صريع�ته، واالأفراد ونزع�تهم، 
بل يتعر�ص الوجود االجتم�عي للنظ�م دائًم� لالنتك��ص على يد من�صئيه، م� دام 
بكبت   - له�  جتد  النزع�ت  هذه  دامت  وم�  اأي�ًص�،  فردية  نزع�ت  يحملون  هوؤالء 
النزع�ت الفردية االأخرى وت�صّلم القي�دة احل��صمة - جم�اًل وا�صًع� وميدانً� ال نظري 

له لالنطالق واال�صتغالل. 

وكل فهم معنوي للحي�ة واإح�ص��ص خلقي به� ال ينبثق عنهم� نظ�م ك�مل 
للحي�ة يح�صب فيه لكل جزء من املجتمع ح�ص�به، وتعطى لكل فرد حريته التي 
هذبه� ذلك الفهم واالإح�ص��ص، والتي تقوم الدولة بتحديده� يف ظروف ال�صذوذ 
عنهم�، اأقول: اإن كل عقيدة ال تلد لالإن�ص�نية هذا النظ�م فهي ال تخرج عن كونه� 
تلطيًف� للجو، وتخفيًف� من الويالت، ولي�صت عالًج� حمدوًدا وق�ص�ء ح��صًم� على 
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اأمرا�ص املجتمع وم�ص�وئه، واإمن� ي�ص�د البن�ء االجتم�عي املتم��صك على فهم معنوي 
للحي�ة، واإح�ص��ص خلقي به�، ينبثق عنهم� نظ�م ميالأ احلي�ة بروح هذا االإح�ص��ص 

وجوهر ذلك الفهم. 

وخلقية،  معنوية  عقيدة  فهو  واأروعه�؛  عب�رة  اأخ�صر  االإ�صالم يف  هو  وهذا 
الوا�صح املحدد، وي�صع له�  ينبثق عنه� نظ�م ك�مل لالإن�ص�نية، ير�صم له� �صوطه� 

هدًف� اأعلى يف ذلك ال�صوط، ويعرفه� على مك��صبه� منه. 

ى على الفهم املعنوي للحي�ة، ويجرد االإن�ص�ن عن اإح�ص��صه  واأم� اأن ُيق�صَ
اخللقي به�، وتعترب املف�هيم اخللقية اأوه�ًم� خ�ل�صة خلقته� امل�ص�لح امل�دية، والع�مل 
االقت�ص�دي هو اخلالق لكل القيم واملعنوي�ت، وترجى بعد ذلك �صع�دة لالإن�ص�نية، 
اإىل  الب�صر  تبدل  اإذا  اإال  يتحقق  ال  الذي  الرج�ء  فهذا  له�،  اجتم�عي  وا�صتقرار 

اأجهزة ميك�نيكية يقوم على تنظيمه� عدة من املهند�صني الفنيني. 

  ولي�صت اإق�مة االإن�ص�ن على ق�عدة ذلك الفهم املعنوي للحي�ة واالإح�ص��ص 
ب�أداء  ق�مت  قد  الب�صرية  ت�ريخ  يف  االأدي�ن  ف�إن  وع�صرًيا؛   � �ص�قًّ عماًل  به�  اخللقي 
ر�ص�لته� الكبرية يف هذا امل�صم�ر، ولي�ص جلميع م� يحفل به الع�مل اليوم من مف�هيم 
معنوية واأح��صي�ص خلقية، وم�ص�عر وعواطف نبيلة تعليل اأو�صح واأكرث منطقية من 
تعليل رك�ئزه� واأُ�ُص�ِصه�، ب�جلهود اجلب�رة التي ق�مت به� االأدي�ن لتهذيب االإن�ص�نية، 

والدافع الطبيعي يف االإن�ص�ن، وم� ينبغي له من حي�ة وعمل. 

ر�شالة الدين
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وقد حمل االإ�صالم امل�صعل املتفجر ب�لنور، بعد اأن بلغ الب�صر درجة خ��صة 
من الوعي، فب�ّصر ب�لق�عدة املعنوية واخللقية على اأو�صع نط�ق واأبعد مدى، ورفع على 
اأ�ص��صه� راية اإن�ص�نية، واأق�م دولة فكرية اأخذت بزم�م الع�مل ربع قرن، وا�صتهدفت اإىل 
توحيد الب�صر كله، وجمعه على ق�عدة فكرية واحدة تر�صم اأ�صلوب احلي�ة ونظ�مه�. 

ف�لدولة االإ�صالمية له� وظيفت�ن:
اإحداهما: تربية االإن�ص�ن على الق�عدة الفكرية، وطبعه يف اجت�هه واأح��صي�صه 

بط�بعه�. 

اإذا انحرف  الفكرية  الق�عدة  اإىل  واإرج�عه  والأخرى: مراقبته من خ�رج، 
 .� عنه� عمليًّ

ولذلك فلي�ص الوعي ال�صي��صي لالإ�صالم وعًي� للن�حية ال�صكلية من احلي�ة 
االجتم�عية فح�صب، بل هو وعي �صي��صي عميق، مرده اإىل نظرة كلية ك�ملة نحو 
احلي�ة والكون، واالجتم�ع وال�صي��صة، واالقت�ص�د واالأخالق؛ فهذه النظرة ال�ص�ملة 

هي الوعي االإ�صالمي الك�مل. 

� ال ينظر اإىل  � �صطحيًّ وكل وعى �صي��صي اآخر فهو: اإم� اأن يكون وعًي� �صي��صيًّ
الع�مل اإال من زاوية معينة، وال يقيم مف�هيمه على نقطة ارتك�ز خ��صة. اأو يكون 
ب�ل�صراع  الب�صرية  متّون  التي  البحتة  امل�دة  زاوية  من  الع�مل  يدر�ص   � �صي��صيًّ وعًي� 

وال�صق�ء يف خمتلف اأ�صك�له واألوانه. 

الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 



موقـف الإ�صالم من احلرية وال�صمان

 احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم

ال�شمان يف الإ�شالم واملارك�شية

الإن�شان املعا�شر وامل�شكلة الجتماعية 

5





عرفن� - فيم� �صبق - اأن احلرية هي النقطة املركزية يف التفكري الراأ�صم�يل، 
كم� اأن فكرة ال�صم�ن هي املحور الرئي�ص يف النظ�م اال�صرتاكي وال�صيوعي. 

والراأ�صم�لية  االإ�صالم  موقف   - مق�رنة  ب�صورة   - �صندر�ص  ذلك  والأجل 
املذهب  يف  وال�صم�ن  االإ�صالم  يف  ال�صم�ن  بني  ذلك  بعد  ونق�رن  احلرية،  من 

امل�رك�صي. 

ونحن حني نطلق كلمة »احلرية« نق�صد به� معن�ه� الع�م، وهو: نفي �صيطرة 
واإن  اأن جنده يف كل من احل�ص�رتني،  ن�صتطيع  الذي  هو  املفهوم  ف�إن هذا  الغري؛ 

اختلف اإط�ره وق�عدته الفكرية يف كل منهم�. 

 ومنذ نبداأ ب�ملق�رنة بني احلرية يف االإ�صالم واحلرية يف الدميقراطية الراأ�صم�لية 
الراأ�صم�يل  التي ع��صه� املجتمع  الفروق اجلوهرية بني احلرية  تبدو لدين� بو�صوح 
ون�دت به� الراأ�صم�لية، وبني احلرية التي حمل لواءه� االإ�صالم، وكفله� للمجتمع 
الذي �صنعه، وقدم فيه جتربته على م�صرح الت�ريخ، فكل من احلريتني حتمل ط�بع 

احلرية يف الراأ�صمالية والإ�صالم
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الكون واحلي�ة، وتعرب عن  وتلتقي مع مف�هيمه� عن  اإليه�،  تنتمي  التي  احل�ص�رة 
احل�لة العقلية والنف�صية التي خلقته� تلك احل�ص�رة يف الت�أريخ. 

هذا  وا�صتح�ل  ط�غًي�،  مريًرا   � �صكًّ بداأت  الراأ�صم�لية  احل�ص�رة  يف  ف�حلرية 
ال�صك يف امتداده الثوري اإىل اإمي�ن مذهبي ب�حلرية، وعلى العك�ص من ذلك احلرية 
يف احل�ص�رة االإ�صالمية؛ ف�إنه� تعبري عن يقني مركز ث�بت )االإمي�ن ب�هلل(، ت�صتمد منه 
احلرية ثوريته�، وبقدر ارتك�ز هذا اليقني وعمق مدلوله يف حي�ة االإن�ص�ن تت�ص�عف 

الط�ق�ت الثورية يف تلك احلرية. 

واحلرية الراأ�صم�لية ذات مدلول اإيج�بي؛ فهي تعترب اأن كل اإن�ص�ن هو الذي 
ميلك بحق نف�صه، وي�صتطيع اأن يت�صرف فيه� كم� يحلو له، دون اأن يخ�صع يف ذلك 
الأي �صلطة خ�رجية؛ والأجل ذلك ك�نت جميع املوؤ�ص�ص�ت االجتم�عية - ذات 
النفوذ يف حي�ة االإن�ص�ن - ت�صتمد حقه� امل�صروع يف ال�صيطرة على كل فرد من 

االأفراد اأنف�صهم. 

وتعمل  احلرية،  من  الثوري  ب�جل�نب  حتتفظ  فهي  االإ�صالم  يف  احلرية  واأم� 
يف  االإن�ص�نية  رزحت  التي  االأ�صن�م  كل  االأ�صن�م،  �صيطرة  من  االإن�ص�ن  لتحرير 
قيوده� عرب الت�ريخ، ولكنه� تقيم عملية التحرير الكربى هذه على اأ�ص��ص االإمي�ن 
ب�لعبودية املخل�صة هلل، وهلل وحده؛ فعبودية االإن�ص�ن هلل يف االإ�صالم - بداًل عن 
امتالكه لنف�صه يف الراأ�صم�لية - هي االأداة التي يحطم به� االإن�ص�ن كل �صيطرة 
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وكل عبودية اأخرى؛ الأن هذه العبودية يف معن�ه� الرفيع ت�صعره ب�أنه يقف و�ص�ئر 
القوى االأخرى التي يع�ي�صه� على �صعيد واحد اأم�م رب واحد، فلي�ص من حق 

اأي قوة يف الكون اأن تت�صرف يف م�صريه، وتتحكم يف وجوده وحي�ته. 

واحلرية يف مف�هيم احل�ص�رة الراأ�صم�لية حق طبيعي لالإن�ص�ن، ولالإن�ص�ن اأن 
يتن�زل عن حقه متى �ص�ء، ولي�صت كذلك يف مفهومه� االإ�صالمي؛ الأن احلرية 
� ب�لعبودية هلل، فال ي�صمح االإ�صالم لالإن�ص�ن اأن  يف االإ�صالم ترتبط ارتب�ًط� اأ�ص��صيًّ
ا«.  ي�صتذّل وي�صتكني ويتن�زل عن حريته، »ال تكن عبًدا لغريك وقد خلقك اهلل حرًّ
ف�الإن�ص�ن م�صوؤول عن حريته يف االإ�صالم، ولي�صت احلرية ح�لة من ح�الت انعدام 

امل�صوؤولية. 

هذا هو الفرق بني احلريتني يف مالحمهم� الع�مة، و�صنبداأ االآن ب�صيء من 
التو�صيح:  

احلرية يف احل�شارة الراأ�شمالية

املرير،  اجل�رف  ال�صك  ظالل  حتت  الراأ�صم�لية  احل�ص�رة  يف  احلرية  ن�ص�أت 
التي  الفكرية  للثورات  نتيجة  االأوروبي ك�فة،  التفكري  تي�رات  الذي �صيطر على 

تع�قبت يف فجر ت�ريخ اأوروب� احلديثة، وزلزلت دع�ئم العقلية الغربية كله�. 

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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ب�صبب  االآخر،  تلو  الواحد  تته�وى  االأوروبي  التفكري  اأ�صن�م  بداأت  فقد 
الفتوح�ت الثورية يف دني� العلم التي طلعت على االإن�ص�ن الغربي مبف�هيم جديدة 
عن الكون واحلي�ة، ونظري�ت تن�ق�ص كل املن�ق�صة بدهي�ته ب�الأم�ص، التي ك�نت 

ت�صكل حجر الزاوية يف كي�نه الفكري وحي�ته العقلية والدينية. 

واأخذ االإن�ص�ن الغربي عرب تلك الثورات الفكرية املتع�قبة ينظر اإىل الكون 
الت�ريخ  فجر  منذ  االإن�ص�نية  له  الذي خلفته  الفكري  الرتاث  واإىل  مبنظ�ر جديد، 
نظرات �صك وارتي�ب؛ الأنه بداأ يح�ص اأن ع�مل »كوبرنيكو�ص« الذي برهن على 
الع�مل  ال�صم�ص، يختلف كل االختالف عن  توابع  اأحد  اإال  لي�صت  االأر�ص  اأن 
التقليدي الذي ك�ن يحدثن� عنه »بطلميو�ص«، واأن الطبيعة التي بداأت تك�صف 
عن اأ�صراره� جل�ليليو واأمث�له من العلم�ء، �صيء جديد ب�لن�صبة اإىل ال�صورة التي 
االأكويني«  »توم��ص  القدي�ص  اأمث�ل  ال�ص�بقني،  واملفكرين  القدي�صني  عن  ورثه� 
و»دانتي« وغريهم�. وهكذا األقى فج�أة وبيد مرعوبة كل بديهي�ته ب�الأم�ص، واأخذ 

يح�ول اخلال�ص من االإط�ر الذي ع��ص فيه اآالف ال�صنني. 

ومل يقف ال�صك يف موجه الثوري ال�ص�عد عند حد، بل اكت�صح يف ثورته 
كل القيم واملف�هيم التي توا�صعت عليه� االإن�ص�نية، وك�نت تعتمد عليه� يف �صبط 
عن  القدمي  املفهوم  ين�ق�ص  اجلديد  الكون  دام  فم�  ال�صالت،  وتنظيم  ال�صلوك 
االأ�ص�طري،  ال  العلم  زاوية  من  واقعه وحميطه  اإىل  ينظر  االإن�ص�ن  دام  وم�  الع�مل، 
االإن�ص�ن  �صلة  يحدد  الذي  الديني  املفهوم  يف  جديد  من  النظر  ُيع�د  اأن  فالبد 
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والكون مب� وراء الغيب، وب�لت�يل يف كل االأهداف واملثل التي ع��صه� االإن�ص�ن قبل 
اأن تتبلور نظرته اجلديدة اإىل نف�صه وكونه. 

وعلى هذا االأ�ص��ص واجه دين االإن�ص�ن الغربي حمنة ال�صك احلديث، وهو 
ال يرتكز اإال على ر�صيد ع�طفي بداأ ين�صب ب�صبب من طغي�ن الكني�صة وجربوته�. 
فك�ن من الطبيعي اأي�ًص� اأن تذوب يف اأعق�ب هذه الهزمية كل القواعد اخللقية، 
د من �صلوك االإن�ص�ن، وتخفف من غلوائه)1(؛ الأن  والقيم واملثل التي ك�نت حتدِّ
الديني  ر�صيده�  فقدت  ف�إذا  كله�،  االإن�ص�نية  حي�ة  ب�لدين يف  مرتبطة  االأخالق 
اأ�صبحت خواء  الذي ميده� ب�لقيمة احلقيقية ويربطه� بع�مل الغيب وع�مل اجلزاء 
ال�صف�صط�ئيون  كفر  فقد  دائًم�،  احلقيقة  هذه  يربز  والت�ريخ  له�.  مربر  ال  و�صريبة 
االإغريق ب�الآلهة على اأ�ص��ص من ال�صك ال�صف�صطي، فرف�صوا القيود اخللقية ومتردوا 
احلديث  ال�صك  التهم  حني  جديد،  من  الق�صة  الغربي  االإن�ص�ن  واأع�د  عليه�، 
عقيدته الدينية، فث�ر على كل مقررات ال�صلوك واالعتب�رات اخللقية، واأ�صبحت 
هذه املقررات وال�صلوك مرتبطة يف نظره مبرحلة غ�برة من ت�ريخ االإن�ص�نية، وانطلق 
االإن�ص�ن الغربي كم� يحلو له، يت�صرف وفًق� لهواه، وميالأ رئتيه ب�لهواء الطلق الذي 
احتل ال�صك احلديث فيه مو�صع القيم والقواعد، حني ك�نت تقيد االإن�ص�ن يف 

�صلوكه الداخلي وت�صرف�ته. 

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم

)1(    غلوائه: غلّوه وتطرفه.
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ومن هن� ولدت فكرة احلرية الفكرية واحلرية ال�صخ�صية؛ فقد ج�ءت فكرة 
احلرية الفكرية نتيجة لل�صك الثوري، والقلق العقلي الذي ع�صف بكل امل�صلََّم�ت 
الفكرية، فلم تعد هن�ك حق�ئق علي� ال ُيب�ح اإنك�ره�، م� دام ال�صك ميتد اإىل كل 

املج�الت. 

انتهى  التي  ال�صلبية  النت�ئج  عن  تعبرًيا  ال�صخ�صية  احلرية  فكرة  وج�ءت 
 � اإليه� ال�صك احلديث يف معركته الفكرية مع االإمي�ن واالأخالق؛ فقد ك�ن طبيعيًّ
لالإن�ص�ن الذي انت�صر على اإمي�نه واأخالقه اأن يوؤمن بحريته ال�صخ�صية، ويرف�ص اأي 

قوة حتدد �صلوكه ومتلك اإرادته. 

الفكرية،  احلرية  اإىل  ال�صك  من  احلديث  االإن�ص�ن  انتهى  الت�صل�صل  بهذا 
وب�لت�يل اإىل احلرية ال�صخ�صية. 

وهن� ج�ء دور احلرية االقت�ص�دية لت�صكل حلقة جديدة من هذا الت�صل�صل 
احل�ص�ري؛ ف�إن االإن�ص�ن احلديث بعد اأن اآمن بحريته ال�صخ�صية وبداأ ي�صع اأهدافه 
� ب�لنظرة الدينية اإىل احلي�ة والكون  وقيمه على هذا االأ�ص��ص، وبعد اأن كفر عمليًّ
و�صلته� الروحية ب�خل�لق، وم� ينتظر االإن�ص�ن من ثواب وعق�ب، ع�دت احلي�ة يف 
اأن  التي ال ميكن  امل�دية  واملتعة  اللذة  ن�صيب ممكن من  ب�أكرب  للظفر  فر�صة  نظره 

حت�صل اإال عن طريق امل�ل. 
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وهكذا ع�د امل�ل املفت�ح ال�صحري، والهدف الذي يعمل الأجله االإن�ص�ن 
� الأجل ذلك اأن  احلديث، الذي يتمتع ب�حلرية الك�ملة يف �صلوكه. وك�ن �صروريًّ
توطد دع�ئم احلرية االقت�ص�دية، وتفتح كل املج�الت بني يدي هذا الك�ئن احلر 
للعمل يف �صبيل هذا الهدف اجلديد )امل�ل(، الذي اأق�مته احل�ص�رة الغربية �صنًم� 
جديًدا لالإن�ص�نية، واأ�صبحت كل ت�صحية يقدمه� االإن�ص�ن يف هذا امل�صم�ر عماًل 
�صريًف� وقرب�نً� مقبواًل، وطغى الدافع االقت�ص�دي كلم� ابتعد ركب احل�ص�رة احلديثة 
عن املقوالت الروحية والفكرية التي رف�صه� يف بداية الطريق، وا�صتفحلت �صهوة 
امل�ل، ف�أ�صبح �صيد املوقف، واختفت مف�هيم اخلري والف�صيلة والدين؛ حتى ُخّيل 
للم�رك�صية يف اأزمة من اأزم�ت احل�ص�رة الغربية اأن الدافع االقت�ص�دي هو املحرك 

الذي يوجه ت�ريخ االإن�ص�ن يف كل الع�صور.

ومل يكن من املمكن اأن تنف�صل فكرة احلرية االقت�ص�دية عن فكرة اأخرى، 
الن�ص�ط احلر على  ال�صروري ملم�ر�صة  ال�صرط  ال�صي��صية؛ الأن  وهي فكرة احلرية 
التي  ال�صع�ب  على  والتغلب  ال�صي��صية،  العقب�ت  اإزاحة  االقت�ص�دي  امل�صرح 
ليطمئن  وت�أميمه�؛  احلكم  اأداة  ب�متالك  وذلك  اأم�مه،  احل�كمة  ال�صلطة  ت�صعه� 

الفرد اإىل عدم وجود قوة حتول بينه وبني مك��صبه واأهدافه التي ي�صعى اإليه�. 

وبذلك اكتملت املع�مل الرئي�صية اأو احللق�ت االأ�ص��صية التي األف االإن�ص�ن 
دعوة  وتبنى  اأ�ص��صه�،  على  حي�ته  الإق�مة  خمل�ًص�  وعمل  ح�ص�رته،  منه�  الغربي 

الع�مل اإليه�. 

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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وعلى هذا ال�صوء نتبني احلرية يف هذه احل�ص�رة مبالحمه� التي اأملعن� اإليه� 
ا قلًق�، وانتهت اإىل  � مرًّ يف م�صتهل هذا الف�صل، فهي ظ�هرة ح�ص�رية بداأت �صكًّ
نف�صه  ب�صيطرته على  الغربي  االإن�ص�ن  اإمي�ن  ب�حلرية، وهي تعبري عن  اإمي�ن مذهبي 
وامتالكه الإرادته بعد اأن رف�ص خ�صوعه لكل قوة، فال تعني احلرية يف الدميقراطية 
�صيطرة  هذا،  من  اأكرث  تعني  بل  فح�صب،  االآخرين  �صيطرة  رف�ص  الراأ�صم�لية 

� بخ�لقه واآخرته. االإن�ص�ن على نف�صه، وانقط�ع �صلته عمليًّ

موقف الإ�شالم من احلرية

موقف  عن  اأ�ص��صية  ب�صورة  يختلف  احلرية  من  فموقفه  االإ�صالم  واأم�   
احل�ص�رة الغربية؛ فهو يعني ب�حلرية مبدلوله� ال�صلبي، اأو ب�الأحرى معط�ه� الثوري 
الذي يحرر االإن�ص�ن من �صيطرة االآخرين، ويك�صر القيود واالأغالل التي تكبل 
الكربى  االأهداف  للحرية هدًف� من  ال�صلبي  املدلول  ويعترب حتقيق هذا  يديه. 

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   نثژ   ب�لذات  ال�صم�وية  للر�ص�لة 
کمث [االأعراف/ 156]. 

ولكنه ال يربط بني هذا وبني مدلوله� االإيج�بي يف مف�هيم احل�ص�رة الغربية، 
الأنه ال يعترب حق االإن�ص�ن يف التحرر من �صيطرة االآخرين والوقوف معهم على 
�صعيد واحد نتيجة ل�صيطرة االإن�ص�ن على نف�صه، وحقه يف تقرير �صلوكه ومنهجه 
يف احلي�ة - االأمر الذي نطلق عليه: املدلول االإيج�بي للحرية يف مفهوم احل�ص�رة 
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الغربية - واإمن� يربط بني احلرية والتحرر من كل االأ�صن�م والقيود امل�صطنعة، وبني 
هلل  عبًدا  بو�صفه  وهو  �صيء،  كل  قبل  اهلل  عبُد  ف�الإن�ص�ن  هلل،  املخل�صة  العبودية 
لونه�  ك�ن  مهم�  �صنمية  لعالقة  يخ�صع  اأو  عليه،  ل�صواه  �صيطرة  يقر  اأن  ميكن  ال 
و�صكله�، بل اإنه يقف على �صعيد العبودية املخل�صة هلل مع املجموعة الكونية كله� 

على قدم امل�ص�واة. 

ب�لعبودية  واالإمي�ن  التوحيد  هي:  االإ�صالم  يف  للحرية  االأ�ص��صية  ف�لق�عدة 
املخل�صة هلل، الذي تتحطم بني يديه كل القوى الوثنية التي هدرت كرامة االإن�ص�ن 

على مر الت�ريخ. 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍمث [اآل عمران/ 64]. 

نثے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث [ال�ص�ف�ت/ 95- 96]. 

نثۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېمث [االأعراف/ 194]. 

نثڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    مث [يو�صف/ 39]. 

االإقرار  اأ�ص��ص  على  العبودي�ت  كل  من  التحرر  االإ�صالم  يقيم  وهكذا 
املتني  االأ�ص��ص  بربه  االإن�ص�ن  عالقة  من  ويجعل  تع�ىل،  هلل  املخل�صة  ب�لعبودية 

الث�بت لتحرره يف عالق�ته مع �ص�ئر الن��ص ومع كل اأ�صي�ء الكون الطبيعية.

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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ف�الإ�صالم واحل�ص�رة الغربية واإن م�ر�ص� مًع� عملية حترير االإن�ص�ن، ولكنهم� 
يقيمه�  ف�الإ�صالم  التحرير؛  هذا  عليه�  يقوم  التي  الفكرية  الق�عدة  يف  يختلف�ن 
على اأ�ص��ص العبودية هلل واالإمي�ن به، واحل�ص�رة الغربية تقيمه� على اأ�ص��ص االإمي�ن 
ب�الإن�ص�ن وحده و�صيطرته على نف�صه، بعد اأن �صكت يف كل القيم واحلق�ئق وراء 

االأبع�د امل�دية لوجود االإن�ص�ن. 

اإمي�نية موحدة  والأجل ذلك ك�ن مرد فكرة احلرية يف االإ�صالم اإىل عقيدة 
ب�هلل، ويقني ث�بت ب�صيطرته على الكون، وكلم� ت�أ�صل هذا اليقني يف نف�ص امل�صلم، 
بكرامته  اإح�ص��صه  وتعمق  نف�صه،  ت�ص�مت  اهلل  اإىل  التوحيدية  نظرته  وتركزت 

وحريته، وت�صلبت اإرادته يف وجه الطغي�ن والبغي وا�صتعب�د االآخرين: نث ۀ  
ہ       ہ    ہ  ہ  ھ مث   [ال�صورى/39]. 

وعلى العك�ص من ذلك فكرة احلرية يف احل�ص�رة الغربية، ف�إنه� ك�نت وليدة 
ال�صك ال اليقني، ونتيجة القلق والثورة ال اليقني واال�صتقرار، كم� عرفن� �ص�بًق�. 

اأق�شام احلرية

وبني  بينه�  للمق�رنة  الراأ�صم�لية  الدميقراطية  احلري�ت  نق�صم  اأن  وميكنن� 
االإ�صالم اإىل ق�صمني: 
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عليه  تطلق  م�  وهي  لالإن�ص�ن،  ال�صخ�صي  املج�ل  يف  احلرية  اأحدهم�: 
الدميقراطية ا�صم »احلرية ال�صخ�صية«. 

الفكرية  احلري�ت  ت�صمل  وهي  االجتم�عي،  املج�ل  يف  احلرية  واالآخر: 
وال�صي��صية واالقت�ص�دية. 

ف�إن احلرية ال�صخ�صية تع�لج �صلوك االإن�ص�ن بو�صفه فرًدا، �صواء ك�ن يعي�ص 
اأو جزًءا من جمتمع، واأم� احلري�ت الثالث االأخرى فهي تع�لج  ب�صورة م�صتقلة 
اأفك�ره  ب�الإعالن عن  له  فت�صمح  يعي�ص يف �صمن جم�عة،  فرًدا  بو�صفه  االإن�ص�ن 
لالآخرين كم� يحلو له، ومتنحه احلق يف تقرير نوع ال�صلطة احل�كمة، وتفتح اأم�مه 

ال�صبيل ملختلف األوان الن�ص�ط االقت�ص�دي تبًع� لقدرته وهواه.

احلرية يف املجال ال�شخ�شي

حر�صت احل�ص�رة الغربية احلديثة على توفري اأكرب ن�صيب ممكن من احلرية 
لكل فرد يف �صلوكه اخل��ص، وهو القدر الذي ال يتع�ر�ص مع حري�ت االآخرين، 

فال تنتهي حرية كل فرد اإال حيث تبداأ حري�ت االأفراد االآخرين.

طريقة   - االأفراد  جلميع  احلرية  هذه  توفري  بعد   - لديه�  املهم  من  ولي�ص 
والفكرية  النف�صية  الفعل  وردود  عنه�،  تتمخ�ص  التي  والنت�ئج  له�،  ا�صتعم�لهم 
ا يف ت�صرف�ته و�صلوكه، وق�دًرا على تنفيذ اإرادته يف جم�الته  له�، م� دام كل فرد حرًّ
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اخل��صة؛ ف�ملخمور - مثاًل - ال حرج عليه اأن ي�صرب م� �ص�ء من اخلمر، وي�صحي 
ب�آخر ذرة من وعيه واإدراكه؛ الأن من حقه اأن يتمتع بهذه احلرية يف �صلوكه اخل��ص 
اأو ي�صبح خطًرا على حي�تهم بوجه  م� مل يعرت�ص هذا املخمور طريق االآخرين، 

من الوجوه.

وقد �صكرت االإن�ص�نية على اأنغ�م هذه احلرية، واأغفت يف ظالله� برهة من 
الزمن، وهي ت�صعر الأول مرة اأنه� حطمت كل القيود، واأن هذا العمالق املكبوت 
يف اأعم�قه� اآالف ال�صنني قد انطلق الأول مرة، واأتيح له اأن يعمل كم� ي�ص�ء يف 

النور دون خوف اأو قلق.

ولكن مل يدم هذا احللم اللذيذ طوياًل؛ فقد بداأت االإن�ص�نية ت�صتيقظ ببطء، 
وتدرك ب�صورة تدريجية ولكنه� مرعبة، اأن هذه احلرية ربطته� بقيود ه�ئلة، وق�صت 
عربة  مدفوعة يف  نف�صه�  الأنه� وجدت  احلر؛  االإن�ص�ين  االنطالق  اآم�له� يف  على 
ت�صري ب�جت�ه حمدد، ال متلك له تغيرًيا وال تطويًرا، واإمن� كل �صلوته� وعزائه� - وهي 
تط�لع م�صريه� يف طريقه� املحدد - اأن هن�ك من ق�ل له�: اإن هذه العربة هي عربة 

احلرية؛ ب�لرغم من هذه االأغالل وهذه القيود التي و�صعت يف يديه�.

االأغالل  تلك  اإىل  اأدى االنطالق  قيًدا؟! وكيف  اأم� كيف ع�دت احلرية 
نه�ية  املر يف  الواقع  واأف�قت االإن�ص�نية على هذا  العربة يف اجت�ه حمتوم،  التي جتر 
ره االإ�صالم قبل اأربعة ع�صر قرنً�، حني مل يكتف بتوفري  املط�ف؟! فهذا كله م� َقدَّ
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هذا املعنى ال�صطحي من احلرية لالإن�ص�ن، الذي مني بكل هذه التن�ق�ص�ت يف 
التجربة احلي�تية احلديثة لالإن�ص�ن الغربي، واإمن� ذهب اإىل اأبعد حد من ذلك، وج�ء 
الظ�هري  ب�صكله�  والقيود  االأغالل  على  ال  ثورة  واأعلنه�  للحرية،  اأعمق  مبفهوم 
واأنزه  اأرقى  لالإن�ص�ن  كفل  وبهذا  والفكرية،  النف�صية  على جذوره�  بل  فح�صب، 

اأ�صك�ل احلرية التي ذاقه� الن��ص على مر الت�ريخ.

ولئن ك�نت احلرية يف احل�ص�رات الغربية تبداأ من التحرر لتنتهي اإىل األوان 
ف�إن احلرية الرحيبة يف االإ�صالم على  العبودية واالأغالل - كم� �صنو�صح -  من 
العك�ص؛ الأنه� تبداأ من العبودية املخل�صة هلل تع�ىل، لتنتهي اإىل التحرر من كل 

اأ�صك�ل العبودية املهينة.

لالإن�ص�ن  الداخلي  املحتوى  من  االإن�ص�نية  حترير  عمليته يف  االإ�صالم  يبداأ 
قد  الطريق  هو  له: هذا  يق�ل  اأن  لي�ص  احلرية  االإن�ص�ن  منح  اأن  يرى  نف�صه؛ الأنه 
ا حقيقة، حني ي�صتطيع اأن يتحكم  اأخلين�ه لك ف�صر ب�صالم، واإمن� ي�صبح االإن�ص�ن حرًّ
يف طريقه، ويحتفظ الإن�ص�نيته ب�لراأي يف حتديد الطريق ور�صم مع�مله واجت�ه�ته. وهذا 
يتوقف على حترير االإن�ص�ن قبل كل �صيء من عبودية ال�صهوات التي تعتلج يف 
نف�صه؛ لت�صبح ال�صهوات اأداة تنبيه لالإن�ص�ن اإىل م� ي�صتهيه، ال قوة دافعة ت�صخر 
اإرادة االإن�ص�ن دون اأن ميلك ب�إزائه� حواًل اأو طواًل؛ الأنه� اإذا اأ�صبحت كذلك خ�صر 
االإن�ص�ن حريته منذ بداية الطريق، وال يغري من الواقع �صيًئ� اأن تكون يداه طليقتني 

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم



114 املدر�شة الإ�شالمية114

م� دام عقله وكل مع�نيه االإن�ص�نية التي متيزه عن مملكة احليوان معتقلة وجممدة 
عن العمل.

ونحن نعلم اأن ال�صيء االأ�ص��صي الذي مييز حرية االإن�ص�ن عن حرية احليوان 
م�صخرة  احليوان  اإرادة  اأن  غري  ب�إرادتهم�  يت�صرف�ن  ك�ن�  واإن  اأنهم�  ع�م:  ب�صكل 
متكنه  التي  ب�لقدرة  َد  ُزَوِّ فقد  االإن�ص�ن  واأم�  الغريزية،  واإيح�ءاته�  ل�صهواته  دائًم� 
بو�صفه   - حريته  ف�صر  فيه�،  العقلي  منطقه  وحتكيم  �صهواته،  على  ال�صيطرة  من 
اإن�ص�نً� اإذن - يكمن يف هذه القدرة؛ فنحن اإذا جمدن�ه� فيه واكتفين� مبنحه احلرية 
اإمك�ن�ت ومغري�ت اال�صتج�بة  الظ�هرية يف �صلوكه العملي، ووفرن� له بذلك كل 
ل�صهواته - كم� �صنعت احل�ص�رات الغربية احلديثة - فقد ق�صين� ب�لتدريج على 
حريته االإن�ص�نية، يف مق�بل �صهوات احليوان الك�منة يف اأعم�قه، وجعلن� منه اأداة 
نف�صه  الطريق وجد  اأثن�ء  نف�صه يف  اإىل  التفت  اإذا  ال�صهوات، حتى  لتلك  تنفيذ 

حمكوًم� ال ح�كًم�، ومغلوبً� على اأمره واإرادته.

وعلى العك�ص من ذلك اإذا بداأن� بتلك القدرة التي يكمن فيه� �صر احلرية 
وجعلن�ه   ،� � ال حيوانيًّ اإن�ص�نيًّ اإن�ص�ء  االإن�ص�ن  واأن�ص�أن�  وغذين�ه�،  ف�أمنين�ه�  االإن�ص�نية 
يعي اأن ر�ص�لته يف احلي�ة اأرفع من هذا امل�صري احليواين املبتذل الذي ت�صوقه اإليه 
تلك ال�صهوات، واأن مثله االأعلى الذي ُخِلَق لل�صعي يف �صبيله اأ�صمى من هذه 

الغ�ي�ت الت�فهة واملك��صب الرخي�صة التي يح�صل عليه� يف لذاذاته امل�دية.
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اأقول: اإذا �صنعن� ذلك كله حتى جعلن� االإن�ص�ن يتحرر من عبودية �صهواته، 
وينعتق من �صلط�نه� االآ�صر، وميتلك اإرادته، ف�صوف يخلق االإن�ص�ن احلر الق�در على 
اأن يقول: ال، اأو نعم، دون اأن تكمم ف�ه، اأو تغلَّ يديه هذه ال�صهوة املوقوتة اأو تلك 

اللذة املبتذلة.

ر  وهذا م� �صنعه القراآن حني و�صع للفرد امل�صلم ط�بعه الروحي اخل��ص، وطوَّ
من مق�يي�صه وُمُثله، وانتزعه من االأر�ص واأهدافه� املحدودة اإىل اآف�ق اأرحب واأهداف 

اأ�صمى: نث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   
ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ      . ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ    
ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   

ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   [اآل عمران/14- 15].

نف�ص  يف  وهي  لالإن�ص�ن،  الداخلي  املحتوى  يف  التحرير  معركة  هي  هذه 
الوقت االأ�ص��ص االأول والرئي�ص لتحرير االإن�ص�نية يف نظر االإ�صالم، وبدونه� ت�صبح 

كل حرية زيًف� وخداًع�، وب�لت�يل اأ�صًرا وقيًدا.

مث
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ونحن جند يف هذا ال�صوء القراآين اأن الطريقة التي ا�صتع�ن به� القراآن على 
انت�ص�ل االإن�ص�نية من ِربنَْقة)1( ال�صهوات وعبودي�ت اللذة هي الطريقة الع�مة التي 
ي�صتعمله� االإ�صالم دائًم� يف تربية االإن�ص�نية يف كل املج�الت: طريقة التوحيد؛ 
ف�الإ�صالم حني يحرر االإن�ص�ن من عبودية االأر�ص ولذائذه� اخل�طفة يربطه ب�ل�صم�ء 
وجن�نه� ومثله� ور�صوان من اهلل؛ الأن التوحيد عند االإ�صالم هو �صند االإن�ص�نية 
االإن�ص�ين يف كل  التحرر  �صند  اأنه  العبودي�ت، كم�  الداخلي من كل  يف حترره� 

املج�الت.

ويكفين� مثل واحد - مر بن� يف ف�صل �ص�بق - لنعرف النت�ئج الب�هرة التي 
احلقيقية،  القراآين  االإن�ص�ن  حرية  بني  الفرق  ومدى  التحرير،  هذا  عنه�  متخ�ص 
الغربية احلديثة. فقد  التي تزعمه� �صعوب احل�ص�رات  وتلك احلري�ت امل�صطنعة 
ا�صتط�عت االأمة التي حرره� القراآن - حني دع�ه� يف كلمة واحدة اإىل اجتن�ب 
اخلمر - اأن تقول: ال، ومتحو اخلمر من ق�مو�ص حي�ته� بعد اأن ك�ن جزًءا من كي�نه� 
�صهواته�  مق�بل  يف  حرة  الإراداته�،  م�لكة  ك�نت  الأنه�  �صروراته�؛  من  و�صرورة 
له�  ت�صمح  حقيقية  بحرية  تتمتع  ك�نت  خمت�صرة:  وبكلمة  احليوانية.  ودوافعه� 

ب�لتحكم يف �صلوكه�.

)1(    ِربنْقة: َقينْد
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واأم� تلك االأمة التي اأن�ص�أته� احل�ص�رة احلديثة، ومنحته� احلرية ال�صخ�صية 
بطريقته� اخل��صة، فهي ب�لرغم من هذا القن�ع الظ�هري للحرية ال متلك �صيًئ� من 
ر املحتوى الداخلي له�،  اإرادته�، وال ت�صتطيع اأن تتحكم يف وجوده�؛ الأنه� مل حترِّ
ال�صخ�صية؛ حتى  �صت�ر من احلرية  �صهواته� ولذاذاته� حتت  اإىل  ا�صت�صلمت  واإمن� 
فقدت حريته� اإزاء تلك ال�صهوات واللذاذات، فلم ت�صتطع اأكرب حملة للدع�ية �صد 
َدته� حكومة الوالي�ت املتحدة االأمريكية اأن حترر االأمة االأمريكية من  اخلمر َجنَّ
اخلمر، ب�لرغم من الط�ق�ت امل�دية واملعنوية اله�ئلة التي جندته� ال�صلطة احل�كمة 
اإال  ال�صبيل. ولي�ص هذا الف�صل املريع  املوؤ�ص�ص�ت االجتم�عية يف هذا  وخمتلف 
نتيجة فقدان االإن�ص�ن الغربي للحرية احلقيقية، فهو ال ي�صتطيع اأن يقول: »ال« كلم� 
� بذلك ك�الإن�ص�ن القراآين، واإمن� يقول الكلمة حني تفر�ص عليه �صهوته  اقتنع عقليًّ
اأن يقوله�. ولهذا مل ي�صتطع اأن يعتق نف�صه من اأ�صر اخلمر؛ الأنه مل يكن قد ظفر 

يف ظل احل�ص�رة الغربية بتحرير حقيقي يف حمتواه الروحي والفكري .

راأي  يف  هو  االإن�ص�ن  لكي�ن  الداخلي  البن�ء  اأو  الداخلي  التحرير  وهذا 
االإ�صالم حجر الزاوية يف عملية اإق�مة املجتمع احلر ال�صعيد، فم� مل ميلك االإن�ص�ن 
العلي�  ب�لكلمة  املهذبة  الإن�ص�نيته  ويحتفظ  الداخلي  موقفه  على  وي�صيطر  اإرادته، 
 � يف تقرير �صلوكه ال ي�صتطيع اأن يحرر نف�صه يف املج�ل االجتم�عي حتريًرا حقيقيًّ
ي�صمد يف وجه االإغراء، وال اأن يخو�ص معركة التحرير اخل�رجي بجدارة وب�ص�لة، 
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نث  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭمث   [الرعد/ 11]، نث وئ  ۇئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  

ی  مث   [االإ�صراء/ 16].

احلرية يف املجال الجتماعي

كم� يخو�ص االإ�صالم معركة التحرير الداخلي لالإن�ص�نية كذلك يخو�ص 
املحتوى  يف  يحطم  فهو  االجتم�عي؛  النط�ق  يف  االإن�ص�ن  لتحرير  اأخرى  معركة 
الداخلي لالإن�ص�ن اأ�صن�م ال�صهوة التي ت�صلبه حريته االإن�ص�نية، ويحطم يف نط�ق 
العالق�ت املتب�دلة بني االأفراد االأ�صن�م االجتم�عية، ويحرَرّ االإن�ص�ن من عبوديته�، 

ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث  لالإن�ص�ن،  االإن�ص�ن  عب�دة  على  ويق�صي 
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍمث [اآل عمران/ 64].

فعبودية االإن�ص�ن هلل جتعل الن��ص كلهم يقفون على �صعيد واحد بني يدي 
املعبود اخل�لق، فال توجد اأمة له� احلق يف ا�صتعم�ر اأمة اأخرى وا�صتعب�ده�، وال فئة 
من املجتمع يب�ح له� اغت�ص�ب فئة اأخرى وال انته�ك حريته�، وال اإن�ص�ن يحق له 

اأن ين�صب نف�صه �صنًم� لالآخرين.

ومرة اأخرى جند اأن املعركة القراآنية الث�نية من مع�رك التحرير قد ا�صتعني 
االإن�ص�نية  حترير  )معركة  االأوىل  املعركة  يف  ا�صتعملت  التي  الطريقة  بنف�ص  فيه� 
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� من ال�صهوات(، وت�صتعمل دائًم� يف كل مالحم االإ�صالم، وهي: التوحيد.  داخليًّ
فم� دام االإن�ص�ن يقر ب�لعبودية هلل وحده، فهو يرف�ص بطبيعة احل�ل كل �صنم وكل 
العبودية  ذلَّ  ي�صت�صعر  وال   ،� اأبيًّ ا  حرًّ راأ�صه  ويرفع  وك�ئن،  اإن�ص�ن  الأي  مزور  ت�أليه 
والهوان اأم�م اأي قوة من قوى االأر�ص اأو �صنم من اأ�صن�مه�؛ الأن ظ�هرة ال�صنمية 

يف حي�ة االإن�ص�ن ن�ص�أت عن �صببني:

ال�صنم  اإىل  حريته  عن  يتن�زل  جتعله  التي  لل�صهوة  عبوديته  اأحدهم�: 
االإن�ص�ين، الذي يقدر على اإ�صب�ع تلك ال�صهوة و�صم�نه� له.

ال�صعف  نق�ط  من  املت�ألهة  ال�صنمية  االأقنعة  تلك  وراء  مب�  واالآخر: جهله 
والعجز.

وزيف  اآنًف�،  عرفن�  كم�  ال�صهوة  عبودية  من  االإن�ص�ن  حرر  واالإ�صالم 
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   نثۋ   اخل�دعة  ال�صنمية  االأقنعة  تلك 
� اأن ينت�صر على ال�صنمية، وميحو  ېمث [االأعراف/ 194]. فك�ن طبيعيًّ

من عقول امل�صلمني عبودية االأ�صن�م مبختلف اأ�صك�له� واألوانه�.

وعلى �صوء االأ�ص�ص التي يقوم عليه� حترير االإن�ص�ن من عبودي�ت ال�صهوة 
يف النط�ق ال�صخ�صي، وحتريره من عبودية االأ�صن�م يف النط�ق االجتم�عي - �صواء 
ك�ن ال�صنم اأمة اأم فئة اأم فرًدا - ن�صتطيع اأن نعرف جم�ل ال�صلوك العملي للفرد يف 
االإ�صالم؛ ف�إن االإ�صالم يختلف عن احل�ص�رات الغربية احلديثة التي ال ت�صع لهذه 

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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ا اإال حري�ت االأفراد االآخرين؛ الأن االإ�صالم يهتم قبل  احلرية العملية للفرد حدًّ
كل �صيء -كم� عرفن�- بتحرير الفرد من عبودية ال�صهوات واالأ�صن�م، وي�صمح له 

ب�لت�صرف كم� ي�ص�ء على اأن ال يخرج عن حدود اهلل؛ ف�لقراآن يقول: نث ەئ   ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  مث [البقرة/ 39]. نث يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  
ب�أ�صره حتت ت�صرف  الكون  [اجل�ثية/ 13]. وبذلك ي�صع  يب   جت     حت  خت مث 
حترره  مع  تتفق  جتعله�  التي  ب�حلدود  حمدودة  حرية  ولكنه�  وحريته،  االإن�ص�ن 

الداخلي من عبودية ال�صهوة، وحترره اخل�رجي من عبودية االأ�صن�م.

واأم� احلرية العملية يف عب�دة ال�صهوة وااللت�ص�ق ب�الأر�ص ومع�نيه�، والتخلي 
عن احلرية االإن�ص�نية مبعن�ه� احلقيقي، واأم� احلرية العملية يف ال�صكوت عن الظلم 
وراء  واالن�صي�ق  اإليه�،  والتقرب  الب�صرية  االأ�صن�م  وعب�دة  احلق،  عن  والتن�زل 
م�ص�حله�، والتخلي عن الر�ص�لة احلقيقية الكربى لالإن�ص�ن يف احلي�ة، فهذا م� ال 
ي�أذن به االإ�صالم؛ الأنه حتطيم الأعمق مع�ين احلرية يف االإن�ص�ن؛ والأن االإ�صالم ال 
يفهم من احلرية اإيج�د منطلق للمع�ين احليوانية يف االإن�ص�ن، واإمن� يفهمه� بو�صفه� 

جزًءا من برن�مج فكري وروحي ك�مل يجب اأن تقوم على اأ�ص��صه االإن�ص�نية.

املدلول الغربي للحرية ال�شيا�شية

النط�ق  يف  لالإ�صالم  الثوري  التحريري  الوجه  هذا  نربز  حني  ونحن 
االجتم�عي، ال نعني بذلك اأنه على وف�ق مع احلري�ت االجتم�عية الدميقراطية يف 
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اإط�ره� الغربي اخل��ص؛ ف�إن االإ�صالم كم� يختلف عن احل�ص�رة الغربية يف مفهومه 
عن احلرية ال�صخ�صية -كم� عرفن� قبل حلظة- كذلك يختلف عنه� يف مفهومه عن 

احلرية ال�صي��صية واالقت�ص�دية والفكرية.

ف�ملدلول الغربي للحرية ال�صي��صية يعرب عن الفكرة االأ�ص��صية يف احل�ص�رة 
احلرية  ف�إن  فيه.  التحكم  الأحد  ولي�ص  نف�صه،  ميلك  االإن�ص�ن  اإن  الق�ئلة:  الغربية 
ال�صي��صية ك�نت نتيجة لتطبيق تلك الفكرة االأ�ص��صية على احلقل ال�صي��صي، فم� 
اأفراد املجتمع مب��صرة  دام �صكل احلي�ة االجتم�عية ولونه� وقوانينه� مي�ص جميع 
فالبد للجميع اأن ي�صرتكوا يف عملية البن�ء االجتم�عي ب�ل�صكل الذي يحلو لهم، 

ولي�ص لفرد اأن يفر�ص على اآخر م� ال يرت�صيه، ويخ�صعه ب�لقوة لنظ�م ال يقبله.

واقع  تواجه  منذ  االأ�ص��صية  الفكرة  مع  تتن�ق�ص  ال�صي��صية  احلرية  وتبداأ 
واالأخذ  وتختلف،  النظر  فيه وجه�ت  تتعدد  اأن  املجتمع  طبيعة  من  احلي�ة؛ الأن 
وال�صيطرة  اإرادتهم  امتالك  يف  حقهم  االآخرين  �صلب  يعني  البع�ص  نظر  بوجهة 
على م�صريهم. ومن هن� ج�ء مبداأ االأخذ براأي االأكرثية، بو�صفه توفيًق� بني الفكرة 
بحقه� يف  تتمتع  االأقلية  ن�ق�ص؛ الأن  توفيق  ولكنه  ال�صي��صية،  واحلرية  االأ�ص��صية 
احلرية وامتالك اإرادته� ك�الأكرثية مت�ًم�، ومبداأ االأكرثية يحرمه� من ا�صتعم�ل هذا 
احلق، فال يعدو مبداأ االأكرثية اأن يكون نظ�ًم� ت�صتبد فيه فئة مبقدرات فئة اأخرى، 

مع ف�رق كمي بني الفئتني.

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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اأن مبداأ االأكرثية قد يكون بنف�صه من املب�دئ التي يتفق عليه�  وال ننكر 
اجلميع، فتحر�ص االأقلية على تنفيذ راأي االأكرثية ب�عتب�ره الراأي االأكرث  اأن�ص�ًرا، 
واإن ك�نت يف نف�ص الوقت توؤمن بوجهة راأي اأخرى، وتعمل لك�صب االأكرثية اإىل 
ج�نبه. ولكن هذا فر�ص ال ميكن االعرتاف ب�صحته يف كل املجتمع�ت؛ فهن�ك 
توجد كثرًيا االأقلي�ت التي ال تر�صى عن راأيه� بدياًل، ولو تع�ر�ص ذلك مع راأي 

االأكرثية.

اأن الفكرة االأ�ص��صية يف احل�ص�رة الغربية ال ت�أخذ  ون�صتخل�ص من ذلك: 
جمراه� يف احلقل ال�صي��صي، حتى تبداأ تتن�ق�ص وت�صطدم ب�لواقع، وتتجه اإىل لون 
األوان اال�صتبداد والفردية يف احلكم، يتمثل على -اأف�صل تقدير- يف حكم  من 

االأكرثية لالأقلية.

الأنه  الغربية؛  احل�ص�رة  يف  االأ�ص��صية  الفكرة  بهذه  يوؤمن  ال  واالإ�صالم 
يقوم على العقيدة بعبودية االإن�ص�ن هلل، واأن اهلل وحده هو رب االإن�ص�ن ومرّبيه، 

و�ص�حب احلق يف تنظيم منه�ج حي�ته: نث ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ       .  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  مث [يو�صف/ 39- 40].



123123

وينعى على االأفراد الذين ي�صلمون زم�م قي�دهم لالآخرين، ومينحونهم حق 
االإم�مة يف احلي�ة والرتبية والربوبية نث ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

ې  ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئمث [التوبة/ 31].

احلي�ة  وتوجيه  ب�حلكم،  اهلل  دون  من  ي�صت�أثر  اأن  جلموٍع  وال  لفرٍد  فلي�ص 
االجتم�عية وو�صع من�هجه� ود�ص�تريه�.

ال�صي��صي،  املج�ل  يف  لالإن�ص�ن  االإ�صالم  حترير  اأن  نعرف  ال�صوء  هذا  ويف 
اإمن� يقوم على اأ�ص��ص االإمي�ن مب�ص�واة اأفراد املجتمع يف حتمل اأعب�ء االأم�نة االإلهية، 
وت�ص�منهم يف تطبيق اأحك�م اهلل تع�ىل: »كلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته«. 
فهي  الغربي،  �صكله�  يختلف عن  �صكاًل  تتخذ  االإ�صالم  ال�صي��صية يف  ف�مل�ص�واة 

م�ص�واة يف حتمل االأم�نة، ولي�صت م�ص�واة يف احلكم.

�صيطرة  من  ال�صي��صي  احلقل  يف  االإن�ص�ن  حترير  امل�ص�واة  هذه  نت�ئج  ومن 
الفردي  احلكم  واأ�صك�ل  ال�صي��صي  اال�صتغالل  األوان  على  والق�ص�ء  االآخرين، 

والطبقي.

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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ك�ن  الذي  واملجتمع  فرعون  حكم  �صجب  الكرمي  القراآن  اأن  جند  ولذلك 
الطبق�ت،   �ص�ئر  و�صيطرة طبقة على  الفرد يف احلكم،  �صيطرة  ميثل  يحكمه؛ الأنه 

ۆ  ۈ   ۇ  ۆ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   نث 
�صي��صي  تركيب  فكل  [الق�ص�ص/ 4]،  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉمث 
ي�صمح لفرد اأو لطبقة ب��صت�صع�ف االأفراد اأو الطبق�ت االأخرى والتحكم فيه� ال 
يقره االإ�صالم؛ الأنه ين�يف امل�ص�واة بني اأفراد املجتمع يف حتمل االأم�نة على �صعيد 

العبودية املخل�صة هلل تع�ىل.

احلرية القت�شادية مبفهومها الراأ�شمايل

واأم� احلرية االقت�ص�دية  فهي - مبفهومه� الراأ�صم�يل- حرية �صكلية، تتلخ�ص 
يف ف�صح املج�ل اأم�م كل فرد ليت�صرف يف احلقل االقت�ص�دي كم� يريد، دون اأن 
يجد من اجله�ز احل�كم اأي لون من األوان االإكراه والتدخل. وال يهم الراأ�صم�لية 
بعد اأن ت�صمح للفرد ب�لت�صرف كم� يريد اأن تخمن له �صيًئ� مم� يريد. وبتعبري اآخر: 
اأن احلرية االقت�ص�دية يف مفهومه�  اأن يريد �صيًئ� ولهذا جند  اأن تتيح له  ال يهمه� 
الراأ�صم�يل خ�وية، ال حتمل معنى ب�لن�صبة اإىل من مل ت�صمح له الفر�ص ب�لعي�ص، 
ومل تهيئ له ظروف التن�ف�ص وال�صب�ق االقت�ص�دي جم�اًل للعمل واالإنت�ج. وهكذا 
� فح�صب، ال حتقق لهوؤالء �صيًئ� من معن�ه� اإال  تعود احلرية الراأ�صم�لية �صكاًل ظ�هريًّ
بقدر احلرية التي متنحه� لالأفراد الذين يعجزون عن ال�صب�حة، اإذ قلن� لهم: اأنتم 
ر لهوؤالء  نوَفّ اأن   � اأينم� تريدون. ولو كن� نريد حقًّ اأحرار ف��صبحوا كم� يحلو لكم، 
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على  الق�درون  يتمتع  كم�  الري��صة  بهذه  التمتع  فر�صة  ونعطيهم  ال�صب�حة  حرية 
عليهم  احلف�ظ  فيه�  امل�هرين  من  وطلبن�  خالله�،  حي�تهم  لهم  لكفلن�  ال�صب�حة 
ومراقبتهم، وعدم االبتع�د عنهم يف جم�ل ال�صب�حة؛ لئال يغرقوا، فنكون بذلك 
من  �صيًئ�  واإن حددن�  للجميع،  ال�صب�حة  على  والقدرة  احلقيقية،  احلرية  وفرن�  قد 

ن�ص�ط امل�هرين ل�صم�ن حي�ة االآخرين.

وهذا مت�ًم� م� فعله االإ�صالم يف احلقل االقت�ص�دي، فن�دى ب�حلرية االقت�ص�دية 
وب�ل�صم�ن مًع�، ومزج بينهم� يف ت�صميم موحد، ف�لكل اأحرار يف املج�ل االقت�ص�دي 
ا حني يتطلب �صم�ن االأفراد االآخرين،  ولكن يف حدود خ��صة، فلي�ص الفرد حرًّ

واحلف�ظ على الرف�ه الع�م التن�زل عن �صيء من حريته.

وهكذا ت�آلفت فكرت� احلرية وال�صم�ن يف االإ�صالم.

احلرية الفكرية مبفهومها الراأ�شمايل

واأم� احلرية الفكرية فهي تعني يف احل�ص�رة الغربية؛ ال�صم�ح الأي فرد اأن 
يفكر ويعلن اأفك�ره ويدعو اإليه� كم� ي�ص�ء، على اأن ال مي�ص فكرة احلرية واالأ�ص�ص 
التي ترتكز عليه� ب�لذات؛ ولهذا ت�صعى املجتمع�ت الدميقراطية اإىل من�واأة االأفك�ر 
االأفك�ر  هذه  الأن  ب�لذات؛  عليه�  الق�ص�ء  اأو  حريته�  من  والتحديد  الف��ص�صتية، 
احلرية  فكرة  عليه�  تقوم  التي  الفكرية  والق�عدة  االأ�ص��صية  االأفك�ر  نف�ص  حت�رب 

واالأ�ص�ص الدميقراطية.

احلرية يف الراأ�شمالية والإ�شالم
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نتيجة  املوقف؛  هذا  يف  الراأ�صم�لية  الدميقراطية  عن  يختلف  واالإ�صالم 
وربط  التوحيد  وهي:  يتبن�ه�،  التي  الفكرية  الق�عدة  طبيعة  يف  عنه�  الختالفه 
اأن ينطلق ويعلن عن نف�صه. م�  الكون برب واحد؛ فهو ي�صمح للفكر االإن�ص�ين 
مل يتمرد على ق�عدته الفكرية التي هي االأ�ص��ص احلقيقي لتوفري احلرية لالإن�ص�ن 
يف نظر االإ�صالم، ومنحه �صخ�صيته احلرة الكرمية التي ال تذوب اأم�م ال�صهوات، 
وال تركع بني يدي االأ�صن�م، فكل من احل�ص�رة الغربية واالإ�صالم ي�صمح ب�حلرية 
الفكرية ب�لدرجة التي ال ينجم عنه� خطر على الق�عدة االأ�ص��صية، وب�لت�يل على 

احلرية نف�صه�.

�صنه�  التي  احلرب  االإ�صالم:  يف  الفكرية  للحرية  الثورية  املعطي�ت  ومن 
االآخرين  الآراء  اأو  لالأ�ص�طري،  العقلي  واال�صت�صالم  الفكر،  وجمود  التقليد  على 
دون وعي ومتحي�ص. والهدف الذي يرمي اإليه االإ�صالم من ذلك: تكوين العقل 
لدى  احلر  التفكري  لتكوين  يكفي  فال  االإن�ص�ن،  عند  الربه�ين  اأو  اال�صتداليل 
االإن�ص�ن اأن يق�ل له: »فكر كم� يحلو لك«، كم� �صنعت احل�ص�رة الغربية؛ الأن هذا 
اإىل  التو�صع يف احلرية �صوف يكون على ح�ص�به�، ويوؤدي يف كثري من االأح�يني 
األوان من العبودية الفكرية، تتمثل يف التقليد والتع�صب وتقدي�ص اخلراف�ت، بل 
البد يف راأي االإ�صالم الإن�ص�ء الفكر احلر اأن ين�صئ يف االإن�ص�ن العقل اال�صتداليل 
بعقيدة م� مل حت�صل  يوؤمن  يتقبل فكرة دون متحي�ص، وال  اأو الربه�ين الذي ال 
على بره�ن؛ ليكون هذا العقل الواعي �صم�نً� للحرية الفكرية، وع��صًم� لالإن�ص�ن 
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هذا جزء  اإن  الواقع  ويف  اأو خرافة.  تع�صب  اأو  تقليد  من  بدافع  به�  التفريط  من 
االإرادة  حرر  كم�  فهو  لالإن�ص�ن؛  الداخلي  املحتوى  لتحرير  االإ�صالم  معركة  من 
االإن�ص�نية من عبودية ال�صهوات -كم� عرفن� �ص�بًق�- كذلك حرر الوعي االإن�ص�ين 
ا يف  من عبودية التقليد والتع�صب واخلرافة، وبهذا وذاك فقط اأ�صبح االإن�ص�ن حرًّ

ا يف اإرادته. تفكريه، وحرًّ

نث   ہ  ہ .  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث [الزمر/ 17- 18]،  نث ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦمث [النحل/44]، نث ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ     ٹ  مث [البقرة/ 170]. نث  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
مثېئ  ىئ   ىئ   [البقرة/ 111].





يختلف ال�صم�ن يف االإ�صالم عن ال�صم�ن اال�صرتاكي الق�ئم على االأ�ص�ص 
امل�رك�صية يف مالمح عديدة، مرده� اإىل اختالف ال�صم�نني يف االأ�ص�ص واالإط�رات 

واالأهداف.

اإال ا�صتعرا�ص بع�ص جوانب االختالف اكتف�ء  وال ميكنن� يف هذا املج�ل 
بدرا�صتن� املو�صعة لذلك يف كت�ب »اقت�ص�دن�«.

1- ال�صم�ن االجتم�عي يف االإ�صالم: حق من حقوق االإن�ص�ن التي فر�صه� 
وامل�صتوي�ت  الظروف  ب�ختالف  يتف�وت  ال   � اإن�ص�نيًّ  � حقًّ بو�صفه  وهو  تع�ىل،  اهلل 
�؛ ف�الآلة  اإن�ص�نيًّ  � امل�رك�صية فهو حق االآلة، ولي�ص حقًّ واأم� ال�صم�ن لدى  املدنية. 
)و�ص�ئل االإنت�ج( متى و�صلت اإىل درجة معينة، ي�صبح ال�صم�ن اال�صرتاكي �صرًط� 
� يف منوه� واطراد اإنت�جه�،  فم� مل تبلغ و�ص�ئل االإنت�ج هذه املرحلة ال معنى  �صروريًّ
� مبجتمع�ت معينة يف  لفكرة ال�صم�ن. والأجل ذلك تعترب امل�رك�صية ال�صم�ن خ��صًّ

دورة حمددة من الت�ريخ.

ال�صمان يف الإ�صالم واملارك�صية
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2- مفهوم االإ�صالم عن تطبيق ال�صم�ن االجتم�عي: اأنه نتيجة للتع�طف 
االإط�ر  االإ�صالمية هي  ف�الأخوة  االإ�صالمي؛  املجتمع  اأفراد  ي�صود  الذي  االأخوي 
الذي ُتوؤدى فري�صة ال�صم�ن �صمنه. وقد ج�ء يف احلديث: »امل�صلم اأخو امل�صلم، ال 
يظلمه وال يخذله وال يحرمه«. فيحق على امل�صلمني االجته�د والتوا�صل والتع�ون 

واملوا�ص�ة الأهل احل�جة.

ثمرة  اإال  لي�ص  اال�صرتاكي  ال�صم�ن  اإيج�د  اأن  ترى  فهي  امل�رك�صية  واأم� 
ل�صراع ه�ئل مرير يجب اإيق�ده وتعميقه، حتى اإذا ق�مت املعركة الطبقية، واأفنيت 
اإحدى الطبقتني، ومت االنت�ص�ر للطبقة االأخرى، �ص�د ال�صم�ن اال�صرتاكي املجتمع. 
واإمن�  �ص�ملة،  ة  واأُُخوَّ مر�صو�صة  وحدة  عن  تعبرًيا  لي�ص  امل�رك�صية  عند  ف�ل�صم�ن 

يرتكز على تن�ق�ص م�صتقطٍب و�صراع مدمر.

�- ال يخت�ص بفئة دون فئة؛  � اإن�ص�نيًّ 3- اإن ال�صم�ن يف االإ�صالم -بو�صفه حقًّ
فهو ي�صمل حتى اأولئك الذين يعجزون عن امل�ص�همة يف االإنت�ج الع�م ب�صيء، فهم 

مكفولون يف املجتمع االإ�صالمي، ويجب على الدولة توفري و�ص�ئل احلي�ة لهم.

واأم� ال�صم�ن امل�رك�صي فهو ي�صتمد وجوده من ال�صراع الطبقي بني الطبقة 
الع�ملة والطبقة الراأ�صم�لية، الذي يكلل بظفر الطبقة الع�ملة وت�ص�منه� وا�صرتاكه� 
يف تلك الثورة؛ الأجل ذلك ال يوجد مربر م�رك�صي ل�صم�ن حي�ة اأولئك الع�جزين 
الع�م؛  االإنت�ج  يف  ي�ص�همون  وال  الطبقي،  ال�صراع  عن  بعيدين  يعي�صون  الذين 
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الأنهم مل ي�صرتكوا يف املعركة؛ لعدم انتم�ئهم اإىل الطبقة الع�ملة، وال اإىل الطبقة 
الراأ�صم�لية، فلي�ص لهم حق يف مك��صب املعركة وغن�ئمه�.

اإن ال�صم�ن يف امل�رك�صية من وظيفة الدولة وحده�، واأم� يف االإ�صالم   -4
فهو من وظيفة االأفراد والدولة مًع�، وبذلك و�صع االإ�صالم املبداأين:

اأحدهم�: مبداأ التك�فل الع�م.

واالآخر: مبداأ ال�صم�ن االجتم�عي.

فمبداأ التك�فل يعني: اأن كل فرد م�صلم م�صوؤول عن �صم�ن معي�صة االآخرين 
وحي�تهم يف حدود معينة، وفًق� لقدرته، وهذا املبداأ يجب على امل�صلمني تطبيقه 
حتى يف احل�الت التي يفقدون فيه� الدولة التي تطبق اأحك�م ال�صرع. فقد ج�ء 
يف احلديث: »اأمي� موؤمن منع موؤمًن� �صيًئ� مم� يحت�ج اإليه، وهو يقدر عليه من عنده 
ة عين�ه، مغلولة يداه اإىل  ا وجهه، مزرقَّ اأو من عند غريه اأق�مه اهلل يوم القي�مة م�صودًّ

عنقه، فيق�ل: هذا اخل�ئن الذي خ�ن اهلل ور�صوله ثم يوؤمر به اإىل الن�ر«.

ويحتم  املج�ل،  هذا  الدولة يف  م�صوؤولية  يقرر  االجتم�عي  ال�صم�ن  ومبداأ 
ه الكرمي للجميع، من موارد ملكية الدولة  عليه� �صم�ن م�صتوى من العي�ص املرفَّ

وامللكية الع�مة وموارد امليزانية.

ال�شمان يف الإ�شالم واملارك�شية
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وقد ج�ء يف احلديث ال�صتعرا�ص هذا املبداأ: »اإن الوايل ي�أخذ امل�ل فيوجهه 
والع�ملني  وامل�ص�كني،  للفقراء،  اأ�صهم:  ثم�نية  على  له  اهلل  وجهه  الذي  الوجه 
عليه�، واملوؤلفة، ويف الرق�ب، والغ�رمني، ويف �صبيل اهلل، وابن ال�صبيل ثم�نية اأ�صهم 
يق�صمه� بينهم بقدر م� ي�صتغنون يف �صنتهم، بال �صيق وال تقية، ف�إن ف�صل  من 
به ك�ن على  يكتفوا  �صيء ومل  نق�ص من ذلك  واإن  الوايل،  اإىل  رد  �صيء  ذلك 

نهم من عنده بقدر �صعتهم حتى ي�صتغنوا«. الوايل اأن ميوِّ

النجف االأ�صرف
حممد باقر ال�شدر

املدر�شة الإ�شالمية
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ماذا تعرف عن القت�شاد الإ�شالمي؟

مقدمة 

هل يوجد يف الإ�شالم اقت�شاد؟

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به





من  واإحل�ًح�  االإ�صالمية،  املدر�صة  على  متزايًدا  طلًب�  اأواجه  واأن�  مدة  منذ 
القراء االأعزاء على اإ�صدار حلق�ت جديدة منه�.

وكنت اأمت�هل يف تلبية هذا الطلب، رغبة يف اإجن�ز الكت�ب الث�ين من اقت�ص�دن� 
والتوفر على اإكم�له، وك�ن �صدور هذا الكت�ب �صبًب� جديًدا الزدي�د الطلب على 
اإ�صدار حلق�ت �صغرية تتن�ول بحوثه ب�لتو�صيح والتب�صيط بقدر االإمك�ن؛ لكي 

تكون متي�صرة ومفهومة لعدد اأكرب.

ومتجنًب�  التب�صيط،  فيه�  متوخًي�  احللقة،  هذه  كتبت  االأ�ص��ص  هذا  وعلى 
ذلك امل�صتوى الذي التزمته من الدقة والتعمق يف بحوث اقت�ص�دن�؛ فقد اآثرت 
يف عدة موا�صع تو�صيح الفكرة على اإعط�ئه� �صيغته� الدقيقة التي ح�صلت عليه 

يف كتبن� املو�صعة.

و�صوف اأح�ول هن�، واأن� اأُعرِّف هذه احللقة للقراء اأن اأخل�ص لهم اأفك�ره�، 
واأفهر�ص بحوثه�؛ لي�ص�عدهم ذلك على فهمه� ومت�بعة ف�صوله�.

اإن هذه احللقة ت�صتمل على اإث�رة �صوؤال واحد وحم�ولة االإج�بة عليه.

مقـدمة
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وال�شوؤال هو: هل يوجد يف الإ�شالم مذهب اقت�شادي؟

وجنيب يف هذه احللقة، على هذا ال�صوؤال ب�الإيج�ب: نعم، يوجد يف االإ�صالم 
مذهب اقت�ص�دي.

ن�صغل  ال�صوؤال  نطرح  اأن  فبعد  بتدّرج،  اجلواب  اإىل  ال�صوؤال  من  ون�صري 
ب�إي�ص�حه وتو�صيح م� يت�صل به، ثم ندر�ص اجلواب يف �صوء مفهومن� عن االإ�صالم، 

وندعم اجلواب ب�ل�صواهد، ونن�ق�ص م� يث�ر ع�دة من اعرتا�ص�ت.

تو�شيح ال�شوؤال

لتنظيم احلي�ة االقت�ص�دية وفًق�  اإيج�د طريقة  ب�ملذهب االقت�ص�دي:  نق�صد 
اأن  نريد  االإ�صالم،  يف  االقت�ص�دي  املذهب  عن  نت�ص�ءل  حني  فنحن  للعدالة. 
نعرف هل ج�ء االإ�صالم بطريقة لتنظيم احلي�ة االقت�ص�دية، كم� ج�ءت الراأ�صم�لية 
احلي�ة  تنظيم  يف  الع�مة  طريقته�  منه  واتخذت  االقت�ص�دية،  احلرية  مببداأ  -مثاًل- 

االقت�ص�دية؟

حاجتنا اإىل هذا ال�شوؤال

اأهمه�  يكون من  قد  اأ�صب�ب عديدة،  ن�بعة من  ال�صوؤال  اإىل هذا  وح�جتن� 
�صلبية االإ�صالم جت�ه الراأ�صم�لية وامل�رك�صية )النظ�مني احل�كمني يف الع�مل اليوم(؛ 
ف�إن رف�ص االإ�صالم لهم� يجعل االإن�ص�ن امل�صلم ينتظر من االإ�صالم االإتي�ن بطريقة 
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اأخرى يف تنظيم احلي�ة االقت�ص�دية؛ الأن املجتمع االإ�صالمي ال ي�صتغني عن طريقة 
يف التنظيم مهم� ك�ن �صكله�.

اخلطاأ يف فهم ال�شوؤال

وبعد اأن نطرح ال�صوؤال ونو�صحه ون�صرح اأهميته، ن�صتعر�ص اخلط�أ الذي قد 
يقع فيه بع�ص الن��ص يف فهم ال�صوؤال؛ اإذ ال مييزون بني املذهب االقت�ص�دي وعلم 

االقت�ص�د يف االإ�صالم، مع اأنن� نريد املذهب االقت�ص�دي، ال علم االقت�ص�د.

ت�شحيح اخلطاأ بالتمييز بني املذهب والعلم

والأجل ت�صحيح هذا اخلط�أ يف فهم ال�صوؤال، تو�صعن� يف تو�صيح الفرق بني 
املذهب االقت�ص�دي وعلم االقت�ص�د. واحلقيقة اأن الفرق بينهم� كبري؛ ف�إن املذهب 
وفًق�  االقت�ص�دية  احلي�ة  لتنظيم  طريقة  اإيج�د  يتكفل  عرفن�-  -كم�  االقت�ص�دي 
ي�أخذ طريقة من  واإمن�  للتنظيم،  واأم� علم االقت�ص�د فهو ال يوجد طريقة  للعدالة. 
الطرق املتبعة يف املجتمع�ت، فيدر�ص نت�ئجه� واآث�ره� كم� يدر�ص الع�مل الطبيعي 

نت�ئج احلرارة واآث�ره�.

مثال على الفرق بني املذهب والعلم

االقت�ص�دي  املذهب  بني  الفرق  لتو�صيح  العديدة  االأمثلة  ا�صتعملن�  وقد 
وعلم االقت�ص�د؛ ف�ملذهب الراأ�صم�يل -مثاًل- ينظم احلي�ة االقت�ص�دية على اأ�ص��ص 

مقدمة
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الب�ئعني  حرية  اأ�ص��ص  على  ال�صوق  ينظم  فهو  ولذلك  االقت�ص�دية؛  احلرية  مبداأ 
اأثم�ن ال�صلع. وعلم االقت�ص�د ال يح�ول االإتي�ن بطريقة اأخرى لتنظيم  يف تعيني 
ال�صوق، واإمن� مهمته اأن يدر�ص و�صع ال�صوق يف ظل الطريقة الراأ�صم�لية، ويبحث 
عن حركة الثمن، وكيف يتحدد، ويرتفع وينخف�ص يف ال�صوق احلرة التي نظمت 

ب�لطريقة الراأ�صم�لية.

نت�ئج  ف�ملذهب يوجد طريقة للتنظيم وفًق� لت�صوره للعدالة، والعلم يدر�ص 
هذه الطريقة حني تطبَّق على املجتمع.

التاأكيد على اأن القت�شاد الإ�شالمي مذهب

وبعد اأن �صردن� االأمثلة العديدة لتو�صيح الفرق بني املذهب والعلم، اأكدن� 
وجنيب  االإ�صالم،  يف  وجوده  عن  نت�ص�ءل  الذي  االقت�ص�دي  املذهب  اأن  على 
ب�الإيج�ب ال نعني به علم االقت�ص�د؛ الأن االإ�صالم بو�صفه ديًن� لي�ص من وظيفته 
اإيج�د  عن  هو  واإمن�  والري��صي�ت،  الفلك  علم  اأو  االقت�ص�د،  علم  يف  يتكلم  اأن 
علمية  بدرا�صة  االإ�صالم  قي�م  االقت�ص�دية، ال عن  احلي�ة  لتنظيم  طريقة  االإ�صالم 
للطرق املوجودة يف ع�صره، ومل� ينجم عنه� من نت�ئج، كم� يفعل علم�ء االقت�ص�د.
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وجهة النظر يف اجلواب

وت�صل احللقة بعد ذلك اإىل �صرح وجهة النظر يف اجلواب، فتعطي املفهوم 
ال�صحيح عن ال�صريعة وا�صتيع�به� و�صموله� ل�صتى املي�دين، وت�صتدل على ذلك 
من طبيعة ال�صريعة ون�صو�صه�، ثم ن�صتعر�ص بعد ذلك بع�ص ال�صبه�ت التي تث�ر 
يف وجه االإمي�ن ب�القت�ص�د االإ�صالمي، وجنيب عليه�، واأخ�ص ب�لذكر، ال�صبهة التي 
تقول: اإن االإ�صالم ج�ء بتع�ليم اأخالقية، ومل يجئ ب�قت�ص�د ينظم احلي�ة، فهو واعظ 
ولي�ص منظًم�. وقد اأو�صحن� كيف اأن هذه ال�صبهة ا�صتغلت اجل�نب االأخالقي يف 
االإ�صالم لطم�ص مع�مل التنظيم االجتم�عي، مع اأن ال�صريعة ع�جلت كال املج�لني؛ 
التنظيم  الفرد، وم�ر�صت  ديًن�- لرتبية  فقد م�ر�صت اجل�نب االأخالقي -بو�صفه� 

االجتم�عي ب�عتب�ره� النظ�م املخت�ر من ال�صم�ء للمجتمع الب�صري.

هذه �صورة عن بحوث الر�ص�لة ومو�صوع�ته�، واإليكم االآن تف�صيالت تلك 
البحوث واملو�صوع�ت.

مقدمة





ل�ص�ن،  كل  وعلى  فكر،  كل  يف  ترتدد  التي  االأ�صئلة  اأكرث  من  يكون  قد 
ومع كل م�صكلة متر به� االأمة يف حي�ته�، ويزداد اإحل�ًح� ب��صتمرار هو ال�صوؤال عن 

املذهب االقت�ص�دي يف االإ�صالم.

فهل يوجد يف االإ�صالم اقت�ص�د؟

وهل ميكنن� اأن جند حالًّ لهذا التن�ق�ص امل�صتقطب بني الراأ�صم�لية وامل�رك�صية، 
الذي ي�صود الع�مل اليوم يف بديل جديد م�صتمد من االإ�صالم، وم�أخوذ من طريقته 

يف الت�صريع وتنظيم احلي�ة؟

وم� هو مدى قدرة هذا البديل اجلديد االإ�صالمي على توفري احلي�ة الكرمية، 
ذلك  خ�صم  يف  ق��صية،  عق�ئدية  حمنة  اليوم  تع�ين  التي  لالأمة  ر�ص�لته  واأداء 

التن�ق�ص ال�صديد بني الراأ�صم�لية وامل�رك�صية.

اأو الت�ص�وؤل عن حقيقته وحمتواه  ولي�ص التفكري يف هذا البديل اجلديد، 
االإ�صالمي جمرد، ترف فكري مي�ر�صه االإن�ص�ن امل�صلم للمتعة، واإمن� هو تعبري عن 
واإح�ص��صه من خالل خمتلف  املت�ص�رعني،  النقي�صني  امل�صلم من  االإن�ص�ن  ي�أ�ص 

هل يوجد يف الإ�صالم اقت�صاد؟
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التج�رب التي ع��صه� بف�صلهم� - اأي ف�صل النقي�صني املت�ص�رعني وهم� الراأ�صم�لية 
وامل�رك�صية - يف ملء الفراغ العق�ئدي واملبدئي لالأمة.

عن  تعبريه  اإىل  اإ�ص�فة  عنه،  الت�ص�وؤل  اأو  االإ�صالمي،  البديل  يف  والتفكري 
ي�أ�ص االإن�ص�ن امل�صلم من النقي�صني املت�ص�رعني، يعرب كذلك اأي�ًص� عن بوادر اجت�ه 
� بداأ يتبلور، ويتخذ خمتلف امل�صتوي�ت  جديد اإىل االإ�صالم، ويعك�ص وعًي� اإ�صالميًّ
الفكرية يف االأذه�ن؛ تبًع� ملدى ا�صتعداده� ونوع جت�وبه� مع االإ�صالم. فبذور الوعي 
االإ�صالمي تعرب عن وجوده� يف بع�ص االأذه�ن على م�صتوى ت�ص�وؤل عن االإ�صالم، 
ويف نفو�ص اآخرين على م�صتوى ميل اإليه وع�طفة نحوه، ويف عقول اأخرى على 

م�صتوى االإمي�ن به، وبقي�دته الر�صيدة يف كل املج�الت، اإمي�نه� ب�حلي�ة.

خمتلف  ويتخذ  االأمة  عقول  يف  االآن  يتحرك  الذي  االإ�صالمي  ف�لوعي 
امل�صتوي�ت، هو الذي يطرح االأ�صئلة ت�رة، ويوحي ب�جلواب يف �ص�لح االإ�صالم ت�رة 
� واعًي� �ص�خًم� يف الرتبة ال�ص�حلة من عقول  اأخرى، ويتج�صد حيًن� اآخر �صرًح� اإمي�نيًّ

االأمة التي متثل االإ�صالم بني امل�صلمني.

ومن ن�حية اأخرى ف�إن االإ�صالم بنف�صه ي�صطر امل�صلمني اإىل اإلق�ء هذا ال�صوؤال 
االأف�صل  البديل  بتقدمي  ومط�لبتهم  له،  املمثلني  علم�ئه  على  اأو  االإ�صالم،  على 
للنقي�صني املتخ��صمني )الراأ�صم�لية وامل�رك�صية(؛ الأن االإ�صالم اإذ يعلن يف قراآنه 
ون�صو�صه الت�صريعية، وخمتلف و�ص�ئل االإعالن التي ميلكه� وب�صكل �صريح عدم 
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ر�ص�ه عن الراأ�صم�لية وامل�رك�صية مًع�، فهو م�صوؤول بطبيعة احل�ل اأن يحدد لالأمة 
� اإىل �صف ذلك املوقف ال�صلبي، واأن ي�أخذ بيده� يف طريق اآخر يتفق  موقًف� اإيج�بيًّ
بن�ءة  اإيج�بية  عن  ف�صل  اإذا  ال�صلبي  املوقف  الأن  الع�م؛  واإط�ره  نظره  وجهة  مع 
تر�صم االأهداف وحتدد مع�مل الطريق يعني االن�صح�ب من معرتك احلي�ة، والتمّيع 

�، ال امل�ص�همة من وجهة نظر جديدة. االجتم�عي نه�ئيًّ

فالبد لالإ�صالم اإذن م� دام ال يقّر االندم�ج يف اإط�رات راأ�صم�لية وا�صرتاكية 
يت�ص�ءل  اأن  الطبيعي  من  وي�صبح  اإليه،  ير�صد  اأو  البديل،  يوفر  اأن  وم�رك�صية 
امل�صلمون الذين عرفوا موقف االإ�صالم ال�صلبي من الراأ�صم�لية وامل�رك�صية، وعدم 
ر�ص�ه عنهم� اأن يت�ص�ءلوا عن مدى قوة االإ�صالم، وقدرته على اإعط�ء هذا البديل، 
�، ون�صتوحي منه  ومدى النج�ح الذي يح�لفن� اإذا اأردن� اأن نكتفي ب�الإ�صالم ذاتيًّ

.� نظ�ًم� اقت�ص�ديًّ

اإيج�بي  مبوقف  اإمدادن�  على  ق�در  االإ�صالم  اأن  ذلك:  كل  على  وجوابن� 
غني مبع�مله الت�صريعية، وخطوطه الع�مة، واأحك�مه التف�صيلية التي ميكن اأن ي�ص�غ 
منه� اقت�ص�د ك�مل، ميت�ز عن �ص�ئر املذاهب االقت�ص�دية ب�إط�ره االإ�صالمي، ون�صبه 
وامل�دية،  الروحية  ب�أ�صواطه�  االإن�ص�نية،  كل  االإن�ص�نية،  مع  وان�صج�مه  ال�صم�وي، 

واأبع�ده� املك�نية والزم�نية.

وهذا م� �صوف نراه يف البحوث االآتية.

هل يوجد يف الإ�شالم اقت�شاد





ماذا نعني بوجود اقت�شاد يف الإ�شالم؟

ثم  عنه  البدء  ت�ص�ءلن� يف  الذي  االإ�صالمي  االقت�ص�د  وم� هي طبيعة هذا 
اأكدن� وجوده واإمي�نن� به؟

نبداأ بتو�صيحه قبل كل �صيء؛ الأنن� حني ندعي  اأن  اإن هذا هو م� يجب 
وجود اقت�ص�د يف االإ�صالم ال ميكنن� البحث عن اإثب�ت الدعوى م� مل تكن حمددة 

ومفهومة، وم� مل ن�صرح للق�رئ املعنى الذي نريده من االقت�ص�د االإ�صالمي.

اإنن� نريد ب�القت�ص�د االإ�صالمي: املذهب االقت�ص�دي، ال علم االقت�ص�د.

واملذهب االقت�ص�دي هو عب�رة عن: اإيج�د طريقة لتنظيم احلي�ة االقت�ص�دية 
تتفق مع وجهة نظر معينة عن العدالة.

فنحن حني نتحدث عن اقت�ص�د االإ�صالم، اإمن� نعني طريقته يف تنظيم احلي�ة 
االقت�ص�دية، وفًق� لت�صوراته عن العدالة.

ما هو نوع القت�صاد الإ�صالمي؟
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يف  العلمي  البحث  األوان  من  لون  اأي  االإ�صالمي  ب�القت�ص�د  نريد  وال 
االقت�ص�د.

وهذا النوع من التحديد لالقت�ص�د االإ�صالمي يجعلن� نواجه م�ص�ألة التمييز 
مذهًب�  االإ�صالمي  االقت�ص�د  دام  فم�  االقت�ص�د،  وعلم  االقت�ص�دي  املذهب  بني 
�، ولي�ص علًم� لالقت�ص�د، فيجب اأن نعرف بو�صوح اأكرب م� معنى املذهب  اقت�ص�ديًّ
وم� مل  بينهم�؟  التمييز  مع�مل  هي  وم�  االقت�ص�د؟  علم  معنى  وم�  االقت�ص�دي؟ 
يت�صح ذلك و�صوًح� ك�فًي� مدعًم� ب�الأمثلة، ف�صوف تظل هوية االقت�ص�د االإ�صالمي 

مكَتَنفة ب�لغمو�ص.

اإنن� حني ن�صف �صخ�ًص� ب�أنه مهند�ص ولي�ص طبيًب�، يجب اأن نعرف معنى 
املهند�ص، وم� هي وظيفته وثق�فته؟ وم� هو نوع عمله؟ ومب�ذا يفرتق عن الطبيب 
ال   � حقًّ مهند�ًص�  وكونه  ال�صخ�ص،  ذلك  على  الو�صف  �صدق  من  نت�أكد  لكي 
طبيًب�؟ وكذلك حني يق�ل: اإن االقت�ص�د االإ�صالمي مذهب اقت�ص�دي ولي�ص علًم� 
لالقت�ص�د، يجب اأن نفهم معنى املذهب االقت�ص�دي ب�صورة ع�مة، والوظيفة التي 
االقت�ص�دي  املذهب  والفوارق بني  تكونه�،  االقت�ص�دية وطبيعة  املذاهب  مت�ر�صه� 
وعلم االقت�ص�د؛ لكي ن�صتطيع اأن نعرف يف �صوء ذلك هوية االقت�ص�د االإ�صالمي، 

� ال علًم� لالقت�ص�د. وكونه مذهًب� اقت�ص�ديًّ
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التمييز  اأ�ص��ص  على  االإ�صالمي  االقت�ص�د  هوية  اإي�ص�ح  اأن  عقيدتي  ويف 
الك�مل بني املذهب االقت�ص�دي وعلم االقت�ص�د، واإدراك اأن االقت�ص�د االإ�صالمي 
مذهب ولي�ص علًم�، اإن هذا االإي�ص�ح �صوف ي�ص�عدن� كثرًيا على اإثب�ت الدعوى 
-اأي اإثب�ت وجود اقت�ص�د يف االإ�صالم- وينق�ص املربرات التي ي�صتند اإليه� جم�عة 

ممن ينكرون وجود االقت�ص�د يف االإ�صالم، وي�صتغربون من القول بوجوده.

وعلم  االقت�ص�دي  للمذهب  بدرا�صة  نقوم  �صوف  االأ�ص��ص  هذا  وعلى 
االقت�ص�د ب�صورة ع�مة، وللفوارق بينهم�.

املذهب القت�شادي وعلم القت�شاد

كل اإن�ص�ن من� يواجه لونني من ال�صوؤال يف حي�ته االعتي�دية ويدرك الفرق 
بينهم�، فحني نريد اأن ن�ص�أل االأب عن �صلوك ابنه -مثاًل- قد ن�ص�أله كيف ينبغي 

اأن ي�صلك ابنك يف احلي�ة؟ وقد ن�ص�أله كيف ي�صلك ابنك فعاًل يف حي�ته؟

اأن ي�صلك  اإىل االأب ونقول له: كيف ينبغي  ال�صوؤال االأول  وحني نوجه 
ابنك يف احلي�ة؟ ي�صتوحي االأب جوابه من القيم واملثل واالأهداف التي يقد�صه� 
طموًح�،  جريًئ�  �صج�ًع�  ولدي  يكون  اأن  ينبغي  مثاًل:  فيقول  احلي�ة.  ويتبن�ه� يف 
اخلري  �صبيل  م�صحًي� يف  نف�صه،  من  واثًق�  بربه،  موؤمًن�  يكون  اأن  ينبغي  يقول:  اأو 

والعقيدة.

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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واأم� حني نوجه ال�صوؤال الث�ين لالأب، ونقول له: كيف ي�صلك ابنك فعاًل 
يف حي�ته؟ فهو ال يرجع اإىل قيمه ومثله لي�صتوحي منه� اجلواب، واإمن� يجيب على 
هذا ال�صوؤال يف �صوء اطالع�ته عن �صلوك ابنه، ومالحظ�ته املتع�قبة له، فقد يقول: 
هو فعاًل موؤمن واثق �صج�ع، وقد يقول: اإنه ي�صلك �صلوًك� متميًع�، ويت�جر ب�إمي�نه، 

ويجب عن مواجهة م�ص�كل احلي�ة.

يوؤمن  التي  ومثله  قيمه  من  االأول  ال�صوؤال  على  جوابه  ي�صتمد  ف�الأب 
الث�ين من مالحظ�ته وجتربته البنه يف معرتك  ال�صوؤال  به�، وي�صتمد جوابه على 

احلي�ة.

االقت�ص�دي  املذهب  بني  الفرق  لتو�صيح  املث�ل  هذا  ن�صتخدم  اأن  وميكنن� 
�صوؤالني متميزين، ك�ل�صوؤالني  نواجه  ف�إنن� يف احلي�ة االقت�ص�دية  وعلم االقت�ص�د، 
جتري  اأن  ينبغي  كيف  ن�ص�أل:  فت�رة  ابنه،  �صلوك  عن  االأب  واجههم�  اللذين 
االأحداث يف احلي�ة االقت�ص�دية؟ واأخرى ن�ص�أل: كيف جتري االأحداث فعاًل يف 

احلي�ة االقت�ص�دية.

واملذهب االقت�ص�دي يع�لج ال�صوؤال االأول، ويجيب عليه، وي�صتلهم جوابه 
من القيم واملُُثل التي يوؤمن به�، وت�صوراته عن العدالة، كم� ا�صتلهم االأب جوابه 

على ال�صوؤال االأول من قيمه ومثله.
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من  وي�صتلهم جوابه  عليه،  ويجيب  الث�ين  ال�صوؤال  يع�لج  االقت�ص�د  وعلم 
اأ�ص��ص  على  الث�ين  ال�صوؤال  على  يجيب  االأب  ك�ن  فكم�  والتجربة،  املالحظة 
مالحظته ل�صلوك ابنه وجتربته له، كذلك علم االقت�ص�د ي�صرح حركة االأحداث 

يف احلي�ة االقت�ص�دية على �صوء املالحظة واخلربة.

وهكذا نعرف اأن علم االقت�ص�د مي�ر�ص عملية االكت�ص�ف مل� يقع يف احلي�ة 
وروابطه�،  اأ�صب�به�  عن  ويتحدث  وطبيعية،  اجتم�عية  ظواهر  من  االقت�ص�دية 
واملذهب االقت�ص�دي يقيم احلي�ة االقت�ص�دية ويحدد كيف ينبغي اأن تكون، وفًق� 

لت�صوراته عن العدالة؟ وم� هي الطريقة الع�دلة يف تنظيمه�؟

م العلم يكت�صف، واملذهب ُيقيِّ

العلم يتحدث عم� هو ك�ئن، واأ�صب�ب تكونه. واملذهب يتحدث عم� ينبغي 
اأن يكون، وم� ال ينبغي اأن يكون.

املذهب بني االكت�ص�ف  العلم ومهمة  للتمييز بني وظيفة  ب�الأمثلة،  ولنبداأ 
والتقييم.

املثال الأول

ولن�أخذ هذا املث�ل من ارتب�ط الثمن -يف ال�صوق- بكمية الطلب، فكلن� 
اإذا كرث عليه� الطلب وازدادت الرغبة يف  نعلم من حي�تن� االعتي�دية اأن ال�صلعة 

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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�صرائه� لدى اجلمهور ارتفع ثمنه�؛ فكت�ب نوؤلفه يف الري��صي�ت قد يب�ع بربع دين�ر، 
ف�إذا قررت املع�رف تدري�صه، واأدى ذلك اإىل كرثة الطلب عليه من التالميذ، ارتفع 
ثمنه يف ال�صوق، تبًع� لزي�دة الطلب، وهكذا �ص�ئر ال�صلع؛ ف�إن ثمنه� يرتبط بكمية 

الطلب عليه� يف ال�صوق فكلم� زاد الطلب ارتفع الثمن.

وارتب�ط الثمن هذا ب�لطلب يتن�وله العلم واملذهب مًع�، ولكن كالًّ منهم� 
يع�جله من زاويته اخل��صة.

فعلم االقت�ص�د يدر�صه بو�صفه ظ�هرة، تتكون وتوجد يف ال�صوق احلرة التي 
مل يفر�ص عليه� اأثم�ن ال�صلع من جهة علي� ك�حلكومة، وي�صرح كيفية تكون هذه 
الظ�هرة نتيجة حلرية ال�صوق، ويكت�صف مدى االرتب�ط بني الثمن وكمية الطلب. 
ويق�رن بني الزي�دة الن�صبية يف الثمن والزي�دة الن�صبية يف الطلب، فهل يت�ص�عف 
الثمن اإذا ت�ص�عف الطلب، اأو يزداد بدرجة اأقل؟ وي�صرح م� اإذا ك�ن ارتب�ط الثمن 
بكمية الطلب بدرجة واحدة يف جميع ال�صلع، اأو اأن بع�ص ال�صلع يوؤثر عليه� ازدي�د 

طلبه� على ارتف�ع ثمنه� اأكرث مم� يوؤثره يف �صلع اأخرى.

بظ�هرة  تت�صل  التي  احلق�ئق  جميع  الكت�ص�ف  العلم؛  يدر�صه  هذا  كل 
ارتب�ط الثمن ب�لطلب، و�صرح م� يجري يف ال�صوق احلرة، وم� ينجم عن حريته، 

� ق�ئًم� على اأ�ص�ليب البحث العلمي واملالحظة املنظمة. �صرًح� علميًّ
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والعلم يف ذلك كله ال ي�صيف منه �صيًئ� اإىل الواقع، واإمن� هدفه االأ�ص��صي 
ن فكرٍة دقيٍقة عم� يجري يف الواقع، وم� ينجم عن ال�صوق احلرة من ظواهر،  تكوُّ
وم� بني تلك الظواهر من روابط، و�صي�غة القوانني التي تعرب عن تلك الروابط، 

وتعك�ص الواقع اخل�رجي مبنتهى الدقة املمكنة.

واأم� املذهب االقت�ص�دي فهو ال يدر�ص ال�صوق احلرة ليكت�صف نت�ئج هذه 
احلرية، واأثره� على الثمن، وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب يف ال�صوق احلرة؟ 
زاد  اإذا  احلرة  ال�صوق  يف  ال�صلعة  ثمن  يرتفع  مل�ذا  �صوؤال:  نف�صه  على  يلقي  وال 

الطلب عليه�؟

اإن املذهب ال ي�صنع �صيًئ� من ذلك، ولي�ص من حقه هذا؛ الأن اكت�ص�ف 
النت�ئج واالأ�صب�ب، و�صي�غة الواقع يف قوانني ع�مة تعك�صه وت�صوره من حق العلم 

مب� ميلك من و�ص�ئل املالحظة والتجربة واال�صتنت�ج.

واإمن� يتن�ول املذهب حرية ال�صوق؛ ليقيم هذه احلرية، ويقيم م� ت�صفر عنه 
من نت�ئج، وم� توؤدي اإليه من ربط الثمن بكمية الطلب الذي يغزو ال�صوق.

ونعني بتقييم احلرية وتقييم نت�ئجه�: احلكم عليه� من وجهة نظر املذهب 
اإىل العدالة؛ ف�إن كل مذهب اقت�ص�دي له ت�صوراته الع�مة عن العدالة،  ويرتكز 
تقييمه الأي منهج من من�هج احلي�ة االقت�ص�دية على اأ�ص��ص القدر الذي يج�صده 

ذلك املنهج من العدالة وفًق� لت�صور املذهب له�.

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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فحرية ال�صوق اإذا بحثت على ال�صعيد املذهبي فال تبحث ب�عتب�ره� ظ�هرة 
� يراد  موجودة يف الواقع له� نت�ئجه� وقوانينه� العلمية، بل بو�صفه� منهًج� اقت�ص�ديًّ

اختب�ر مدى توفر العدالة فيه.

ف�ل�صوؤال الق�ئل: م� هي نت�ئج ال�صوق احلرة؟ وكيف يرتبط الثمن بكمية 
الطلب فيه�؟ ومل�ذا يرتبط اأحدهم� ب�الآخر؟ يجيب عليه علم االقت�ص�د.

اأن حريته� كفيلة  ال�صوق؟ وهل  اأن تكون  ينبغي  الق�ئل: كيف  وال�صوؤال 
العدالة  تفر�صه�  التي  ب�ل�صورة  احل�ج�ت  واإ�صب�ع  ع�داًل،  توزيًع�  ال�صلع  بتوزيع 

االجتم�عية؟ اإن هذا ال�صوؤال هو الذي يجيب عليه املذهب االقت�ص�دي.

اأن  اقت�ص�دي  مذهب  اأي  من  نرتقب  اأن  اخلط�أ  فمن  االأ�ص��ص  هذا  وعلى 
العر�ص  وقوانني  ال�صوق احلرة،  الطلب يف  الثمن بكمية  ارتب�ط  لن� مدى  ي�صرح 

والطلب التي يتحدث عنه� علم�ء االقت�ص�د يف درا�صتهم لطبيعة ال�صوق احلرة.

املثال الثاين

من راأي ريك�ردو: اأن اأجور العم�ل اإذا ك�نت حرة وغري حمدودة من جهة 
� فال، تزيد عن القدر الذي يتيح للع�مل معي�صة  علي� -ك�حلكومة- حتديًدا ر�صميًّ
الكف�ف، ولو زادت اأحي�نً� عن هذا القدر ك�ن ذلك �صيًئ� موؤقًت�، و�صرع�ن م� ترجع 

اإىل م�صتوى الكف�ف مرة اأخرى.
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احلد  عن  زادت  اإذا  العم�ل  اأجور  اإن  ذلك:  تف�صري  يف  ريك�ردو  ويقول 
االأدنى من املعي�صة اأدى ذلك اإىل ازدي�دهم؛ نتيجة لتح�صن اأو�ص�عهم، واإقب�لهم 
على الزواج واالإجن�ب. وم� دام عمل الع�مل �صلعة يف �صوق حرة مل حتدد فيه� 
العم�ل وكرث  ازداد  ف�إذا  والطلب؛  العر�ص  لق�نون  يخ�صع  فهو  واالأثم�ن،  االأُجور 

عر�ص العمل يف ال�صوق انخف�صت االأجور.

وهكذا كلم� ارتفعت االأجور عن م�صتوى الكف�ف وجدت العوامل التي 
نق�صت  اإذا  اأنه�  كم�  املحتوم.  حده�  اإىل  ورجوعه�  جديد،  من  انخف��صه�  حتتم 
فيهم  واملوت  املر�ص  و�صيوع  العم�ل،  بوؤ�ص  ازدي�د  ذلك  عن  نتج  احلد  هذا  عن 
حتى ينق�ص عددهم، واإذا نق�ص عددهم ارتفعت االأجور، ورجعت اإىل م�صتوى 

الكف�ف؛ الأن كل �صلعة اإذا نق�صت كميته� وقلت ارتفع ثمنه� يف ال�صوق احلرة.
وهذا م� يطلق عليه ريك�ردو ا�صم »الق�نون احلديدي لالأجور«.

توفرت  اإذا  الواقع  يف  يجري   � عمَّ يتحدث  اإمن�  الق�نون  هذا  يف  وريك�ردو 
ال�صوق احلرة لالأجراء، ويكت�صف امل�صتوى الث�بت لالأجور يف كنف هذه ال�صوق، 
والعوامل الطبيعية واالجتم�عية التي تتدخل يف تثبيت هذا امل�صتوى، واحلف�ظ 

عليه كلم� تعر�ص االأجر الرتف�ع  اأو هبوط ا�صتثن�ئيني.

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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فريك�ردو اإمن� يجيب يف هذا الق�نون على �صوؤال: م�ذا يجري يف الواقع؟ ال 
عم� ينبغي اأن يجري، والأجل هذا ك�ن بحثه داخاًل يف نط�ق علم االقت�ص�د؛ الأنه 

بحث ي�صتهدف اكت�ص�ف م� يجري من اأحداث وم� تتحكم فيه� من قوانني.

واملذهب االقت�ص�دي حني يتن�ول اأجور العم�ل ال يريد اأن يكت�صف م� يقع 
يف ال�صوق احلرة، واإمن� يوِجد طريقة لتنظيمه� تتفق مع مف�هيم العدالة عنده؛ فهو 
يتحدث عن االأ�ص��ص الذي ينبغي اأن تنّظم مبوجبه االأجور، ويبحث عم� اإذا ك�ن 
مبداأ احلرية االقت�ص�دية ي�صلح اأن يكون اأ�ص��ًص� لتنظيم االأجور من وجهة نظره عن 

العدالة اأواًل.

م ال�صوق  اأن تنظَّ اأن املذهب االقت�ص�دي يحدد كيف ينبغي  وهكذا نرى 
اأو  االقت�ص�دية،  احلرية  مبداأ  اأ�ص��ص  م على  تنظَّ العدالة، هل  اإىل  نظره  من وجهة 
على اأ�ص��ص اآخر؟ وعلم االقت�ص�د يدر�ص ال�صوق املنظمة، على اأ�ص��ص مبداأ احلرية 
االقت�ص�دية مثاًل؛ ليتعرف على م� يحدث يف ال�صوق املنظمة وفًق� لهذا املبداأ من 
اأحداث، وكيف حتدد فيه� اأثم�ن ال�صلع واأجور العم�ل؟ وكيف ترتفع وتنخف�ص؟

ر. م ويقدِّ وهذا معنى قولن�: اإن العلم يكت�صف، واملذهب يقيِّ
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املثال الثالث

د الزاوية التي منه� يدر�ص علم  ولن�أخذ املث�ل الث�لث من االإنت�ج، ولنحدِّ
االقت�ص�دي  املذهب  يف  االإنت�ج  يدر�ص  منه�  التي  والزاوية  االإنت�ج،  االقت�ص�د 

ونتبني الف�رق بني الزاويتني.

تنمية  اإىل  توؤدي  التي  الع�مة  الو�ص�ئل  االإنت�ج  يدر�ص من  االقت�ص�د  فعلم 
الإنت�ج  م�صروعني  بني  -مثاًل-  فيق�رن  والتخ�ص�ص،  العمل،  كتق�صيم  االإنت�ج، 
اأحد  يف  ع�مل  كل  ُيَكلَّف  عم�ل،  ع�صرة  على  منهم�  كل  ي�صتمل  ال�ص�ع�ت 
امل�صروعني ب�إنت�ج �ص�عة ك�ملة. واأم� يف امل�صروع االآخر فيق�صم العمل، ويوكل اإىل 
هذا  يكرر  فهو  ال�ص�عة،  اإنت�ج  يتطلبه�  التي  العملي�ت  من  واحد  نوع  ع�مل  كل 
النوع الواحد من العملية ب��صتمرار، دون اأن مي�ر�ص العملي�ت االأخرى، التي متر 

به� ال�ص�عة خالل اإنت�جه�.

وطريقتيهم�  امل�صروعني  هذين  يدر�ص  االقت�ص�د  يف  العلمي  البحث  اإن 
املختلفتني، واأثر كل منهم� على االإنت�ج وعلى الع�مل.

وهكذا يدر�ص علم االقت�ص�د اأي�ًص� كل م� يرتبط ب�الإنت�ج االقت�ص�دي من 
قوانني طبيعية، كق�نون تن�ق�ص الغلة يف االإنت�ج الزراعي، الق�ئل: اإن ن�صبة زي�دة 

االإنت�ج الزراعي من االأر�ص تقل عن ن�صبة زي�دة النفق�ت.

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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على  احلق�ئق  اكت�ص�ف  عن  يعرب  الأنه  االقت�ص�د؛  علم  يدر�صه  هذا  كل 
ال�صعيد االقت�ص�دي، كم� جتري، ويحدد العوامل التي توؤثر بطبيعته� على االإنت�ج 

ت�أثرًيا موافًق� اأو مع�ك�ًص�.

واأما املذهب فهو يبحث الأمور التالية

ا، اأو يجب اإخ�ص�عه لتخطيط مركزي من  هل ينبغي اأن يبقى االإنت�ج حرًّ
قبل الدولة؟

هل ينبغي اعتب�ر تنمية االإنت�ج هدًف� اأ�صياًل، اأو و�صيلة لهدف اأعلى؟

اأعلى فم� هي احلدود واالإط�رات  واإذا ك�نت تنمية االإنت�ج و�صيلة لهدف 
التي تفر�صه� طبيعة ذلك الهدف االأعلى على هذه الو�صيلة؟

اأو العك�ص؟  اأ�ص��ًص� لتنظيم التوزيع،  اأن تكون �صي��صة االإنت�ج  وهل يجب 
مبعنى اأن اأيهم� يجب اأن ينظم مل�صلحة االآخر؟ فهل ننظم توزيع الرثوة ب�ل�صكل 
الذي يوفر االإنت�ج وي�ص�عد على تنميته، فتكون م�صلحة االإنت�ج اأ�ص��ًص� للتوزيع؛ 
ف�إذا اقت�صت م�صلحة االإنت�ج ت�صريع الف�ئدة على القرو�ص التج�رية جلذب روؤو�ص 
االأموال اإىل جم�ل االإنت�ج اتخذت االإجراءات بهذا ال�ص�أن، ونظم التوزيع على 
اأ�ص��ص االعرتاف بحق راأ�ص امل�ل يف الف�ئدة، اأو تنّظم توزيع الرثوة وفًق� ملقت�صي�ت 
العدالة التوزيعية، ونحدد تنمية االإنت�ج ب�ملن�هج والو�ص�ئل التي تتفق مع مقت�صي�ت 

العدالة التوزيعية؟



159159

كل هذا يدخل يف نط�ق املذهب االقت�ص�دي، ال علم االقت�ص�د؛ الأنه يرتبط 
بتنظيم االإنت�ج، وكيف ينبغي اأن ت�صمم �صي��صته الع�مة.

ا�شتخال�س من الأمثلة ال�شابقة

للعلم  املتميزين  اخلطني  ال�ص�بقة  االأمثلة  من  ن�صتخل�ص  اأن  ميكنن� 
وظواهره�  االقت�ص�دية،  احلي�ة  اأ�صرار  على  والتعرف  االكت�ص�ف  واملذهب:خط 
املختلفة، وخط التقييم، واإيج�د طريقة لتنظيم احلي�ة االقت�ص�دية، وفًق� لت�صورات 

معينة عن العدالة.

وعلى هذا االأ�ص��ص ميكنن� اأن منيز بني االأفك�ر العلمية واالأفك�ر املذهبية. 
اأ�صب�به  على  والتعرف  يجري،  كم�  الواقع  اكت�ص�ف  تدور حول  العلمية  ف�لفكرة 
ونت�ئجه وروابطه، فهي مبث�بة منظ�ر علمي للحي�ة االقت�ص�دية، فكم� اأن ال�صخ�ص 
حني ي�صع منظ�ًرا على عينيه ي�صتهدف روؤية الواقع دون اأن ي�صيف اإليه اأو يغري 
فيه �صيًئ�، وكذلك التفكري العلمي يقوم بدور منظ�ر للحي�ة االقت�ص�دية، فيعك�ص 

قوانينه� وروابطه�، ف�لط�بع الع�م للفكرة العلمية هو االكت�ص�ف.

خ��ص  تقدير  هي  بل  للواقع،  منظ�ًرا  لي�صت  فهي  املذهبية  الفكرة  واأم� 
للموقف على �صوء ت�صورات ع�مة للعدالة؛ ف�لعلم يقول: هذا هو الذي يجري يف 

الواقع، واملذهب يقول: هذا هو الذي ينبغي اأن يجري يف الواقع.

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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علم القت�شاد واملذهب كالتاأريخ والأخالق

-بني  االقت�ص�دي  واملذهب  االقت�ص�د  علم  بني  تبين�ه  الذي  الفرق  وهذا 
البحث عم� هو ك�ئن والبحث عم� ينبغي اأن يكون- ميكنن� اأن جند نظريه بني علم 
الت�ريخ والبحوث االأخالقية؛ ف�إن علم الت�ريخ يتفق مع علم االقت�ص�د يف خطه 

العلمي الع�م، والبحوث االأخالقية ك�ملذهب االقت�ص�دي يف التقييم والتقدير.

والن��ص يتفقون ع�دة على التفرقة بني علم الت�ريخ والبحوث االأخالقية؛ 
اإىل  اأدت  التي  االأ�صب�ب  عن  -مثاًل-  يحدثونهم  الت�ريخ  علم�ء  اأن  يعرفون  فهم 
اإىل �صن  التي دعت  اأيدي اجلرم�ن، والعوامل  الروم�نية يف  �صقوط االإمرباطورية 
احلمالت ال�صليبية على فل�صطني وف�صله� جميًع�، والظروف التي �ص�عدت على 
اغتي�ل قي�صر وهو يف قمة انت�ص�ره وجمده، اأو على قتل عثم�ن بن عف�ن والثورة 

عليه.

وروابطه�،  اأ�صب�به�  ويكت�صف  الت�ريخ،  علم  يدر�صه�  االأحداث  هذه  كل 
وتطورات يف خمتلف  نت�ئج  من  عنه  وم� متخ�صت  االأخرى،  االأحداث  �ص�ئر  مع 
املي�دين. وهو بو�صفه علًم� يقت�صر على اكت�ص�ف تلك االأ�صب�ب والروابط، والنت�ئج 

م تلك االأحداث من الن�حية اخللقية. ب�لو�ص�ئل العلمية، وال يقيِّ

اأو قتل عثم�ن  ب�أن اغتي�ل قي�صر  فعلم الت�أريخ ال يحكم يف نط�قه العلمي 
�، اأو منحرًف� عن املق�يي�ص التي حتتم القيم العلي� اتب�عه�  ك�ن عماًل �صحيًح� خلقيًّ
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يف ال�صلوك، ولي�ص من �ص�أنه اأن يقيم احلمالت ال�صليبية، اأو غزو الربابرة اجلرم�ن 
اأو ظ�ملة، واإمن� يرتبط تقييم تلك االأحداث  ب�أنه� حمالت ع�دلة  للروم�ن ويحكم 
جميًع� ب�لبحوث االأخالقية؛ فعلى �صوء م� نتبنى من مق�يي�ص للعمل يف البحث 

االأخالقي نحكم ب�أن هذا عدل اأو ظلم، واأن هذه ا�صتق�مة اأو انحراف.

البحث  وي�أتي  وقعت  واحل�دثة كم�  ال�صلوك  ي�صف  الت�ريخ  علم  اأن  فكم� 
احلي�ة  اأحداث  ي�صف  االقت�ص�د  علم  كذلك  فيقيمه�،  الع�مة  مبق�يي�صه  اخللقي 
تنظيم  ينبغي  التي  الطريقة  يقيم تلك االأحداث، ويحدد  االقت�ص�دية، واملذهب 

احلي�ة االقت�ص�دية على اأ�ص��صه�، وفًق� لت�صوراته� الع�مة عن العدالة.

علم القت�شاد ك�شائر العلوم

االكت�ص�ف  مقت�صرة على  واإنه�  االقت�ص�د،  قلن�ه يف حتديد وظيفة علم  وم� 
االأ�ص��صية  الوظيفة  ف�إّن  االقت�ص�د فح�صب،  والتقييم ال يخ�ص علم  التقدير  دون 
وعلم�ء  االقت�ص�دي  الع�مل  بني  فرق  وال  خ��صة،  االكت�ص�ف  هي  العلوم  جلميع 
الفيزي�ء والذرة والفلك والنف�ص، �صوى اأنه مي�ر�ص وظيفته يف احلقل االقت�ص�دي 
من حي�ة االإن�ص�ن، واأولئك مي�ر�صون نف�ص الوظيفة، وهي اكت�ص�ف احلق�ئق وروابطه� 

وقوانينه� يف حقول اأخرى متنوعة طبيعية اأو ب�صرية.

للنور  املختلفة  ال�صرع�ت  -مثاًل-  يدر�ص  االعتي�دية  الفيزي�ء  يف  ف�لع�مل 
وال�صوت وغريهم�، ويكت�صف املع�دالت الدقيقة له�.

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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والع�مل الذري يدر�ص تركيب الذرة، وعدد كه�ربه�، ونوع �صحن�ته� املخبوءة 
فيه�، والقوانني التي تتحكم يف حركته�.

والع�مل الفلكي يدر�ص االأجرام  الكبرية يف الف�ص�ء، والقوانني التي تنظم 
حركته�.

 والع�مل النف�صي يدر�ص -مثاًل- عملية االإب�ص�ر، وحمتواه� ال�صيكولوجي 
والعوامل املوؤثرة فيه�.

والع�مل االقت�ص�دي يكت�صف من ن�حيته اأي�ًص� قوانني الظواهر االقت�ص�دية، 
�صواء ك�نت طبيعية كظ�هرة تن�ق�ص الَغلَّة، اأو اجتم�عية كظ�هرة انخف��ص الثمن 

وارتف�عه يف ال�صوق احلرة وفًق� لكمية الطلب.

فكل هوؤالء بو�صفهم العلمي يكت�صفون وال يقيمون.

الفارق يف املهمة ل يف املو�شوع

 يف �صوء م� تقدم تعرف اأن الف�رق بني علم االقت�ص�د واملذهب االقت�ص�دي 
ينبع من اختالفهم� يف املهمة، نظًرا اإىل اأن مهمة علم االقت�ص�د اكت�ص�ف ظواهر 
احلي�ة االقت�ص�دية وروابطه�، ومهمة املذهب اإيج�د طريقة لتنظيم احلي�ة االقت�ص�دية 

كم� ينبغي اأن تنظم، وفًق� لت�صوراته عن العدالة.
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وعلى هذا االأ�ص��ص ندرك اخلط�أ يف املح�والت التي ترمي اإىل التمييز بني 
علم االقت�ص�د واملذهب االقت�ص�دي من ن�حية املو�صوع، عن طريق القول ب�أن علم 
االقت�ص�د، يبحث يف االإنت�ج وقوانينه، والعوامل التي ت�ص�عد يف تنميته.واملذهب 
اأفراد املجتمع  االقت�ص�دي يبحث يف التوزيع واأحك�مه، والروابط التي تن�ص�أ بني 

على اأ�ص��صه.

قدمن�ه�  التي  ال�ص�بقة  االأمثلة  يف  راأين�  الأنن�  خ�طئة؛  املح�والت  هذه  اإن 
للتفرقة بني العلم واملذهب، اأن املذهب االقت�ص�دي يتن�ول االإنت�ج، كم� يتن�ول 
التوزيع )راجع املث�ل الث�لث(. وعلم االقت�ص�د يتن�ول التوزيع، كم� يتن�ول االإنت�ج 

)راجع املث�ل االأول والث�ين(. 

فق�نون االأجور احلديدي الذي �صبق يف املث�ل الث�ين ق�نون علمي ب�لرغم 
اأ�ص��ص مبداأ احلرية االقت�ص�دية، اأو  اأنه يت�صل ب�لتوزيع، وتنظيم االإنت�ج على  من 
على اأ�ص��ص التوجيه املركزي من الدولة، يعترب ق�صية من ق�ص�ي� املذهب ب�لرغم 

من كونه بحًث� يف االإنت�ج. 

فمن اخلط�أ اأن نحكم على اأي بحث ب�أنه علمي اإذا ك�ن يتن�ول االإنت�ج، واأنه 
مذهبي اإذا ك�ن يتن�ول التوزيع. 

بل العالمة الف�رقة للبحث العلمي عن البحث املذهبي هي عالقة البحث 
ف�إن ك�ن بحًث� عن الواقع يف احلي�ة االقت�ص�دية، وكيف هو؟  اأو العدالة،  ب�لواقع، 

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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ف�لبحث  ق؟  حُتَقَّ اأن  ينبغي  وكيف  العدالة،  عن  بحًث�  ك�ن  واإن  علمي،  ف�لبحث 
مذهبي؛ اأي اأن ارتب�ط الفكرة ب�لعدالة هو العالمة الف�رقة للمذهب ب�صكل ع�م 

عن البحوث العلمية التي ي�صمه� علم االقت�ص�د. 

املذهب قد يكون اإطاًرا للعلم

الغلة  ق�نون  ويكت�صف  االإنت�ج،  يف  يبحث  كم�  االقت�ص�د  علم  اأن  عرفن� 
املتن�ق�صة -مثاًل- كذلك يبحث يف التوزيع ويكت�صف ق�نونً�، ك�لق�نون احلديدي 

لالأجور. 

ولكن ب�لرغم من ذلك يوجد اأحي�نً� فرق بني البحث العلمي يف االإنت�ج، 
احلديدي  والق�نون  املتن�ق�صة  الغلة  ق�نون  ولن�أخذ  التوزيع،  يف  العلمي  والبحث 

لالأجور مث�َلني على ذلك. 

ميثل  الث�ين  والق�نون  االإنت�ج،  يف  العلمي  البحث  ميثل  االأول  ف�لق�نون 
البحث العلمي يف التوزيع. 

ونحن اإذا الحظن� ق�نون الغلة املتن�ق�صة، جند اأنه ي�صتمل على حقيقة عن 
نوع  ك�ن  مهم�  ب�صري،  جمتمع  كل  يف  االأر�ص  على  ت�صدق  الزراعي  االإنت�ج 
املذهب االقت�ص�دي الذي يتبن�ه؛ ف�الأر�ص يف املجتمع الراأ�صم�يل تتن�ق�ص غلته� 
وهذا  االإ�صالمي.  اأو  اال�صرتاكي  املجتمع  يف  تتن�ق�ص  كم�  الق�نون،  لذلك  وفًق� 
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يعني اأن ق�نون الغلة املتن�ق�صة لي�ص متوقًف� على و�صع مذهبي معني، بل يعرب عن 
حقيقة علمية مطلقة. 

فهو  الث�ين،  املث�ل  يف  �صرحه  مّر  الذي  لالأجور  احلديدي  الق�نون  واأم� 
ت�صوده احلرية  العم�ل يف جمتمع  الث�بت الأجور  امل�صتوى  راأين�-  يكت�صف -كم� 
العم�ل على  اأجور  فيه  ت�صوده احلرية تظل  الذي  املجتمع  اأن  االقت�ص�دية، ويقرر 
اأخرى  مرة  ع�دت  ط�رئ  ل�صبب  انخف�صت  اأو  ارتفعت  واإذا  الكف�ءة،  م�صتوى 

وب�صورة طبيعية اإىل ذلك امل�صتوى. 

وهذا الق�نون علمي بطبيعته وم�صمونه وهدفه؛ الأنه يح�ول اكت�ص�ف الواقع، 
والتعرف على حركة االأجور واجت�هه� كم� يحدث يف املجتمع، ولكنه يقرر يف نف�ص 
الوقت اأن هذه احلقيقة التي يتحدث عنه� اإمن� ت�صدق على جمتمع ت�صوده احلرية 
� تفر�ص الدولة فيه  االقت�ص�دية الراأ�صم�لية، وال تنطبق على جمتمع موجه اقت�ص�ديًّ

حتديًدا ع�لًي� لالأجور. 

ف�حلرية الراأ�صم�لية �صرط ل�صدق الق�نون العلمي عن االأجور، اأو هي االإط�ر 
م�صمونه  الق�نون  اأن  معنى  وهذا  �صمنه.  احلديدي  الق�نون  يتحقق  الذي  الع�م 

علمي، واإط�ره الع�م -�صرط �صدقه- مذهبي. 

واأكرب الظن اأن عدم التمييز بني امل�صمون واالإط�ر، اأو بني الق�نون العلمي 
و�صروطه هو الذي اأدى اإىل القول ب�أن بحوث التوزيع كله� مذهبية، ولي�ص للعلم 

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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اأن يبحث يف حقل التوزيع؛ ف�إن اإ�صراط القوانني العلمية يف التوزيع ب�إط�ر مذهبي 
معني جعل اأ�صح�ب هذا القول يتخيلون اأن تلك القوانني مذهبية بطبيعته�. 

النتائج امل�شتخل�شة

ن�صتخل�ص مم� �صبق النت�ئج الت�لية: 

مهمتهم�  يف  يختلف�ن  االقت�ص�دي  واملذهب  االقت�ص�د  علم  اأوًل:  اإن 
وظواهره�  االقت�ص�دية  احلي�ة  اكت�ص�ف  العلم  مهمة  الأن  االأ�ص��صية؛ 
احلي�ة  لتنظيم  طريقة  اإيج�د  املذهب  ومهمة  الواقع،  يف  توجد  كم� 
االقت�ص�دية كم� ينبغي اأن توجد وفًق� لت�صوراته الع�مة عن العدالة، 

ف�لعلم يعمل لتج�صيد الواقع، واملذهب يعمل لتج�صيد العدالة. 

املذهب  اأن  مًع�، كم�  والتوزيع  االإنت�ج  يبحث يف  االقت�ص�د  علم  ثانًيا:  اإن 
للتفرقة  اأ�ص��ص  وال  اأي�ًص�،  والتوزيع  االإنت�ج  يف  يبحث  االقت�ص�دي 
للعلم،  مو�صوًع�  االإنت�ج  بجعل  املو�صوع-  اأ�ص��ص  -على  بينهم� 
العلم واملذهب يختلف�ن يف مهمة  والتوزيع مو�صوًع� للمذهب؛ الأن 

البحث وطريقته، ال يف مو�صوعه. 

يف  ث�بتة  حق�ئق  عن  تعرب  االإنت�ج  يف  االقت�ص�د  علم  قوانني  اإن  وثالًثا: 
خمتلف املجتمع�ت مهم� ك�ن نوع املذهب االقت�ص�دي املطبق عليه�. واأم� قوانني 
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علم االقت�ص�د يف التوزيع فهي ت�صرط ع�دة ب�إط�ر مذهبي معني، مبعنى اأن الع�مل 
االقت�ص�دي يفرت�ص جمتمًع� يطبق مذهًب� -ك�لراأ�صم�لية واحلرية االقت�ص�دية- ثم 

يح�ول اأن يكت�صف قوانينه وحركة احلي�ة االقت�ص�دية فيه. 

املذهب ل ي�شتعمل الو�شائل العلمية 

املذهب  مهمة  اأن   - والعلم  للمذهب  ال�ص�بقة  التحليالت  من   - عرفن� 
التعبري عن مقت�صي�ت العدالة، بينم� يكون على العلم مهمة اكت�ص�ف االأحداث 

االقت�ص�دية كم� تقع ب�أ�صب�به� وروابطه�. 

وهذا االختالف يف املهمة االأ�ص��صية بينهم� يفر�ص اختالفهم� يف و�ص�ئل 
البحث حتًم�، مبعنى اأن علم االقت�ص�د بو�صفه علًم� -يكت�صف م� يقع يف الكون 
واملجتمع مم� يت�صل ب�حلي�ة االقت�ص�دية- ي�صتعمل الو�ص�ئل العلمية من املالحظة 
اأو التجربة، ويتتبع االأحداث التي تزخر به� احلي�ة االقت�ص�دية؛ لكي ي�صتنبط على 
�صوء ذلك روابطه� وقوانينه� الع�مة. ومتى ك�نت ق�صية من الق�ص�ي� مو�صًع� لل�صك 
ومل يعلم مدى �صدقه� وت�صويره� للواقع، اأمكن للع�مِل االقت�ص�دي اأن يرجع اإىل 
يكت�صف مدى  لكي  املتع�قبة؛  لالأحداث  املنظمة  ومالحظ�ته  العلمية  املق�يي�ص 

�صحة تلك الق�صية و�صدقه� يف ت�صوير الواقع. 

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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اإن الع�مل االقت�ص�دي ك�لع�مل الطبيعي من هذه الن�حية، ف�لع�مل الطبيعي 
 � اإذا اأراد اأن يكت�صف درجة الغلي�ن يف امل�ء اأمكنه اأن يقي�ص حرارة امل�ء قي��ًص� علميًّ

-بو�صفه� ظ�هرة طبيعية- ويالحظ درجة احلرارة التي تبداأ عنده� الغلي�ن. 

االقت�ص�دية  االأزم�ت  دورية  يكت�صف  اأن  اأراد  اإذا  االقت�ص�دي  والع�مل 
اإىل  يرجع  اأن  فعليه  واآخر،  حني  بني  الراأ�صم�يل  املجتمع  تنت�ب  التي  امل�صهورة 
اأحداث احلي�ة االقت�ص�دية كم� ت�صل�صلت ووقعت؛ ليحدد الف��صل الت�ريخي بني 
كل اأزمة واأخرى، ف�إذا وجد اأن الف��صل الت�ريخي بني كل اأزمة و�ص�بقته� واحد 
والعوامل  اأ�صب�به�  عن  يبحث  وب�لت�يل  االأزم�ت،  تلك  دورة  يحدد  اأن  ا�صتط�ع 

املوؤثرة فيه�. 

يقي�ص  اأن  ميكنه  ال  ف�إنه  االقت�ص�دي؛  املذهب  ذلك  من  العك�ص  وعلى 
زاوية  من  املو�صوع�ت  تلك  يدر�ص  الأنه  �؛  علميًّ قي��ًص�  يع�جله�  التي  املو�صوع�ت 
الوا�صح  ومن  العدالة.  ملقت�صي�ت  وفًق�  للتنظيم  طريقة  اإيج�د  ويح�ول  العدالة، 
اأن العدالة تختلف عن حرارة امل�ء وغلي�نه، وعن االأزم�ت االقت�ص�دية ودورته�؛ 
الأنه� لي�صت من الظواهر الكونية اأو االجتم�عية التي تقبل املالحظة املو�صوعية، 

والقي��ص العلمي، واأ�ص�ليب التجربة املتع�رفة يف العلم. 
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ففي املذهب االقت�ص�دي ال يكفي اأن نطل بروؤو�صن� على الواقع، ونالحظ 
الع�مل  التنظيم؟ كم� يطل  العدالة يف  االأحداث مالحظة علمية لنعرف م� هي 

االقت�ص�دي ويدر�ص االأزم�ت االقت�ص�دية ليعرف دورته� وق�نونه�. 

ولن�أخذ العدالة يف التوزيع مثاًل على ذلك؛ فهن�ك من يقول: اإن العدالة يف 
التوزيع تتحقق يف نظ�م يكفل امل�ص�واة بني اأفراد املجتمع يف الرزق والرثوة. 

وهن�ك من يعترب امل�ص�واة بني اأفراد املجتمع يف احلرية بداًل عن الرزق هي 
االأ�ص��ص الع�دل للتوزيع، واإن اأدت مم�ر�صة االأفراد حلقهم يف احلرية اإىل اختالفهم 
يف الرزق، وزي�دة ثروة بع�صهم على ثروة االآخرين، م� دام االآخرون يتمتعون بنف�ص 

احلرية املمنوحة للجميع بدرجة واحدة. 

الرزق  التوزيع تتحقق يف �صم�ن م�صتوى ع�م من  وهن�ك من يرى عدالة 
للجميع، ومنح احلرية لهم خ�رج حدود ذلك امل�صتوى، كم� ي�صنع االإ�صالم. 

ف�إذا اأردن� اأن نعرف م� هو طريق حتقيق العدالة يف التوزيع، هل هو الت�صوية 
الن�ص�ط  األوان  خمتلف  مم�ر�صة  يف  احلرية  فرد   كل  اإعط�ء  اأو  والرثوة،  الرزق  يف 
اأ�صلوب  اأو  للحرية،  مم�ر�صته  لطريقة  وفًق�  الرزق  من  ن�صيبه  وحتديد  االقت�ص�دي، 
ث�لث بني هذا وذاك؟ اإذا اأردن� اأن نعرف م� هو طريق العدالة من هذه االأ�ص�ليب 
فال ميكنن� اأن نقي�ص ون�صتعمل و�ص�ئل البحث العلمي؛ الأن العدالة لي�صت ظ�هرة 
طبيعية ك�حلرارة والغلي�ن لكي نح�ص به� بب�صرن� اأو مل�صن�  اأو �ص�ئر حوا�صن�، ولي�صت 

ما هو نوع القت�شاد الإ�شالمي؟
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ظ�هرة اجتم�عية -ك�الأزم�ت االقت�ص�دية يف املجتمع الراأ�صم�يل- لتق��ص وتالحظ 
وجترب. 

اأو  ت�ص�ويهم  مدى  فيعرف  اأنف�صهم،  الن��ص  يقي�ص  اأن  ميكنه  العلم  اإن 
حقهم  يقي�ص  اأن  ي�صتطيع  ال  ولكنه  والنف�صية،  اجل�صدية  �صف�تهم  يف  اختالفهم 
يف الرزق؛ ليعرف م� اإذا ك�ن من العدل اأن يت�ص�ووا يف الرزق اأونْ ال؛ الأن العدالة 
واحلق لي�ص� من ال�صف�ت املو�صوعية اخل��صعة للقي��ص العلمي واحل�ص، ك�صف�ت 

اجل�صد وظواهر احلي�ة. 

� يوؤمن ب�أن الن��ص �صوا�صية يف حق احلرية واإن اختلفت  خذ اإليك راأ�صم�ليًّ
� يوؤمن ب�أن الن��ص �صوا�صية يف حق الرزق، وا�ص�ألهم�: هل يوجد  اأرزاقهم، وا�صرتاكيًّ
مقي��ص زئبقي للعدالة ك�ملقي��ص الزئبقي للحرارة؛ لكي اأعرف درجة العدالة يف 
اختلفت  واإن  اأفراده،  حري�ت  تت�ص�وى  وجمتمع  اأفراده،  اأرزاق  تت�ص�وى  جمتمع 
التي  الظواهر  من  ظ�هرة  املجتمع  اأفراد  به  يتمتع  الذي  احلق  اأن  وهل  اأرزاقهم؟ 
ونوع  نب�هتهم،  ق�متهم، ومدى  ب�ألوانهم، وطول  به�، كم� نح�ص  االإح�ص��ص  ميكن 
اأ�صواتهم لكي ندر�ص احلق ب�أ�ص�ليب البحث العلمي الق�ئمة على اأ�ص��ص احل�ص 

والتجربة؟ 

اإن اجلواب على كل هذا ب�لنفي طبًع�، فلي�ص للعدالة مق��ص زئبقي؛ الأنه� 
لي�صت من الظواهر التي ميكن اإدراكه� ب�حل�ص وامل�ص�هدة. ولي�ص حق الن��ص يف 
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اأو  اأو حق الن��ص يف حرية اكت�ص�به ظ�هرة من ظواهرهم، كطول ق�متهم،  الرزق، 
م العلم يف حتديد ذلك احلق.  �صرعة بديهتهم، لنحكِّ

من  الق�ص�ي�  يدر�ص  دام  م�  ميكنه-  ال  املذهب  ب�أن  كله  ذلك  من  ونخرج 
زاوية العدالة واحلق- اأن يكتفي ب�أ�ص�ليب البحث العلمي، بل البد له اأن ي�صتلهم 
الطريقة التي يف�صله� يف تنظيم احلي�ة االقت�ص�دية، من ت�صوراته الذاتية للعدالة، 

وقيمه، وُمُثله التي يوؤمن به�، ونظرته الع�مة اإىل احلي�ة. 
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املذهب  عن  حمددة  فكرة  لتكوين  يكفي  ال�ص�بق  البحث  اأن  اأح�ِصب 
والأجل  البحث،  يف  وو�ص�ئله  منهم�  كل  ووظيفة  االقت�ص�د،  وعلم  االقت�ص�دي، 
ح طبيعة فهمن� لالقت�ص�د االإ�صالمي، وم� نعنيه  هذا ف�صوف ن�صتطيع االآن اأن نو�صِّ

بت�أكيدن� على وجود اقت�ص�د اأو نظ�م اقت�ص�دي يف االإ�صالم. 

اإن االقت�ص�د االإ�صالمي -كم� مّر بن� يف م�صتهل هذه الدرا�صة- عب�رة عن 
االإ�صالم ج�ء  اإن  نقول:  فنحن حني  لالقت�ص�د،  علًم�  ولي�ص  اقت�ص�دي،  مذهب 
مبذهب اقت�ص�دي ال نح�ول اأن نزعم اأن االإ�صالم ج�ء بعلم  االقت�ص�د؛ وذلك اأن 
االإ�صالم مل يجئ ليكت�صف اأحداث احلي�ة االقت�ص�دية، وروابطه� واأ�صب�به�، ولي�ص 
من م�صوؤولي�ته ذلك، كم� لي�ص من م�صوؤوليته اأن يك�صف للن��ص قوانني الطبيعة، 
اأو الظواهر الفلكية وروابطه� واأ�صب�به�، فكم� ال يجب اأن ي�صتمل الدين على علم 

الفلك وعلوم الطبيعة، كذلك ال يجب اأن ي�صتمل على علم االقت�ص�د. 

وي�صع  ك�صفه�،  عن  بداًل  االقت�ص�دية  احلي�ة  لينّظم  االإ�صالم  ج�ء  واإمن� 
الت�صميم الذي ينبغي اأن تنظم به وفًق� لت�صوراته عن العدالة. 

القت�صاد الإ�صالمي كما نوؤمن به
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ف�القت�ص�د االإ�صالمي ي�صور وجهة نظر االإ�صالم عن العدالة، وطريقته يف 
تنظيم احلي�ة االقت�ص�دية، وال يعرب عن ك�صوف علمية لروابط احلي�ة االقت�ص�دية 
وعالق�ته� كم� جتري يف الواقع. وهذا معنى كون االقت�ص�د االإ�صالمي مذهًب� ال 

علًم�. 

وبتعبري اآخر: لو اأن االإ�صالم ج�ء ليحدثن� عن احلي�ة االقت�ص�دية يف احلج�ز، 
وم� هي االأ�صب�ب التي توؤدي يف املجتمع احلج�زي -مثاًل- اإىل ارتف�ع �صعر الف�ئدة 
�، ومن علم االقت�ص�د، ولكنه  الربوية التي يتق��ص�ه� املرابون؟ لك�ن حديثه علميًّ
بداًل عن ذلك ج�ء ليقيم نف�ص الف�ئدة الربوية، فحّرمه�، ونّظم العالقة بني راأ�ص 
امل�ل و�ص�حب امل�صروع، على اأ�ص��ص امل�ص�ربة بداًل عن الرب� والف�ئدة، وبذلك ك�ن 

االإ�صالم يتخذ يف اقت�ص�ده املوقف املذهبي ال العلمي. 

 � ونحن اإذا عرفن� بو�صوح طبيعة االقت�ص�د االإ�صالمي، وكونه مذهًب� اقت�ص�ديًّ
َح�ص)1( اأكرب العقب�ت التي حتول دون االعتق�د  ال علًم� لالقت�ص�د، اأمكنن� اأن نَدنْ

بوجود اقت�ص�د يف االإ�صالم. 

ما هي اأكب العقبات؟ 

الن��ص لرف�ص االقت�ص�د  اإليه� كثري من  وهذه العقبة الكبرية التي ي�صتند 
االإ�صالمي ن�ص�أت من عدم التمييز بني علم االقت�ص�د واملذهب االقت�ص�دي؛ ف�إن 

ح�ص: ندفع ونزيل. )1( نَدنْ
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هوؤالء الذين مل يتح لهم التمييز بني العلم واملذهب اإذا �صمعوا �صخ�ًص� يقول: اإن 
يف االإ�صالم اقت�ص�ًدا يب�درون ق�ئلني: وكيف ميكن اأن يكون يف االإ�صالم اقت�ص�د؟ 
ونحن ال جند فيه بحوًث� ك�لبحوث التي جنده� عند علم�ء االقت�ص�د، ك�آدم �صميث، 
وريك�ردو، وغريهم�، ف�الإ�صالم مل يحدثن� عن ق�نون الغلة املتن�ق�صة، وال عن قوانني 
العر�ص والطلب، ومل ي�أت بق�نون ين�ظر الق�نون احلديدي لالأجور، ومل ُتوؤنَْثر عنه 
� كم� در�صه� علم�ء االقت�ص�د، وكيف يطلب  فكرة عن حتليل القيمة ودر�صه� علميًّ
من� اأن ن�صدق ب�القت�ص�د االإ�صالمي، ونحن جميًع� نعلم ب�أن بحوث علم االقت�ص�د 
اإمن� ن�ص�أت وتك�ملت خالل القرون االأربعة االأخرية على يد رواد الفكر االقت�ص�دي 

االأوائل، ك�آدم �صميث، ومن �صبقه من التج�ريني والطبيعيني. 

قي�م  نّدعي  ب�أن�  منهم   � ظنًّ هذا  كل  االإ�صالمي  لالقت�ص�د  املنكرون  يقول 
االإ�صالم ب�لبحث العلمي يف االقت�ص�د. 

واأن  االقت�ص�دي،  واملذهب  االقت�ص�د  علم  بني  الفرق  نعرف  اأن  بعد  واأم� 
القول؛  ذلك  لكل  مو�صع  يبقى  فال  علًم�،  ولي�ص  مذهب  االإ�صالمي  االقت�ص�د 
الأن وجود املذهب االقت�ص�دي يف االإ�صالم ال يعني حتّدث االإ�صالم اإىل الن��ص 
عن قوانني العر�ص والطلب، بل يعني اأن االإ�صالم دع� اإىل تنظيم متميز للحي�ة 

االقت�ص�دية، وحدد م� ينبغي اأن تق�م عليه تلك احلي�ة من اأ�ص�ص ودع�ئم. 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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ويبدو االإمي�ن بوجود االقت�ص�د االإ�صالمي على هذا ال�صوء اأمًرا معقواًل، وال 
غرابة فيه. 

و�صوف لن نبداأ يف هذه احللقة بدرا�صة تف��صيل االقت�ص�د االإ�صالمي، وحني 
ن�أخذ التف��صيل ب�لبحث والدر�ص يف احللق�ت املقبلة �صوف نقدم لك من الكت�ب 
االإ�صالم.  االقت�ص�دي يف  املذهب  املح�صو�ص على وجود  امل�دي  الدليل  وال�صنة 
ف�إنه ال اأدل على وجود ال�صيء من اإبرازه للح�ص، وهذا م� تقوم به احللق�ت املقبلة، 

ب�إذن اهلل تع�ىل. 

واالآن وقبل اأن ن�صتدل على وجود املذهب االقت�ص�دي يف االإ�صالم، ب�إبرازه، 
والتعرف على مواطن ا�صتخال�صه من الكت�ب وال�صنة، نريد اأن نقيم الدليل على 

وجوده من طبيعة ال�صريعة االإ�صالمية، ومف�هيمن� امل�صبقة عنه�، كم� �صرنى. 

�شمول ال�شريعة وا�شتيعابها 

اخل�ص�ئ�ص  من  احلي�ة  جم�الت  جلميع  وا�صتيع�به�  ال�صريعة  �صمول  اإن 
الث�بتة له�، ال عن طريق تتبع اأحك�مه� يف كل تلك املج�الت فح�صب، بل عن 
يف  جند  اأن  ن�صتطيع  فنحن  اأي�ًص�،  الع�مة  م�ص�دره�  يف  ذلك  على  الت�أكيد  طريق 
هذه امل�ص�در ن�صو�ًص� توؤكد بو�صوح على  ا�صتيع�ب ال�صريعة وامتداده� اإىل جميع 
احلقول التي يعي�صه� االإن�ص�ن، واعتن�ئه� ب�حللول جلميع امل�ص�كل التي تعرت�صه يف 

�صتى املج�الت. 
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الحظوا على �صبيل املث�ل الن�صو�ص الت�لية: 
عن  حتدث  اأنه  ال�صالم-  -عليه  ال�ص�دق  االإم�م  عن  ب�صري،  اأبو  روى   -1
ال�صريعة االإ�صالمية وا�صتيع�به�، واإح�طة اأئمة اأهل البيت بكل تف��صيله�، فق�ل: 
»فيه� كل حالل وحرام، وكل �صيء يحت�ج الن��ص اإليه، حتى االأر�ص يف اخلد�ص. 
ب�صري:  اأبو  له  فق�ل  اأب� حممد؟  ي�  اأت�أذن يل  فق�ل:  ب�صري،  اأبي  اإىل  بيده  و�صرب 
ُجِعلنُْت فداك، اإمن� اأن� لك ف��صنع م� �صئت، فغمزه االإم�م بيده وق�ل: حتى اأر�ص 

هذا«. 

2- وعن االإم�م ال�ص�دق -عليه ال�صالم- يف ن�ص اآخر اأنه ق�ل: »فيه� كل 
م� يحت�ج الن��ص اإليه، ولي�ص من ق�صية اإال وهي فيه�، حتى اأر�ص اخلد�ص«. )اأي 

الغرامة التي يدفعه� ال�صخ�ص اإىل اآخر اإذا خد�صه(. 

ي�صف  ق�ل  ال�صالم-  -عليه   � عليًّ املوؤمنني  اأمري  اأن  البالغة:  نهج  ويف   -3
الر�صول والقراآن الكرمي: 

وانتق��ٍص  االأمم،  من  هجعة)1(  وطول  الر�صل،  من  فرتة  حني  على  »اأر�صله 
القراآن  ذلك  به،  املقتدى  والنور  يديه،  بني  الذي  بت�صديق  فج�ءهم  املربم،  من 
ي�أتي، واحلديث عن  فيه م�  اإن  اأال  اأُخربكم عنه:  ف��صتنطقوه، ولن ينطق، ولكن 

امل��صي، ودواء دائكم، ونظم م� بينكم«. 

)1( هجعة: نوم وغفلة.  

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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جم�الت  ملختلف  ال�صريعة  ا�صتيع�ب  بو�صوح  توؤكد  الن�صو�ص  هذه  اإن 
احلي�ة. 

الأر�ص  وحتى  امل�ص�كل  الأتفه  حتى  احللول  ت�صمن  ال�صريعة  ك�نت  واإذا 
اإذا خد�صه -  اإىل االآخر  االإن�ص�ن دفعه�  التي يجب على  الغرامة  اأي  اخلد�ص - 
حلول  ال�صريعة  يف  تكون  اأن  الن�صو�ص-  تلك  مبنطق   - حتًم�  ال�صروري  فمن 
ف�أي  واإال  االقت�ص�دي،  احلقل  يف  احلي�ة  لتنظيم  وطريقة  االقت�ص�دية،  للم�ص�كل 
معنى ال�صتيع�ب ال�صريعة و�صموله� اإذا ك�نت تغفل ج�نًب� من اأهم جوانب احلي�ة، 

واأو�صعه� واأكرثه� اأهمية وتعقيًدا؟ 

اإذا  التي من حقك احل�صول عليه�  الغرامة  ال�صريعة حتدد  اأن  تت�صور  هل 
تنظم  وال  املنتجة،  الرثوة  يف  حقك  حتدد  وال  ب�صيًط�،  خد�ًص�  �صخ�ص  خد�صك 
طريقة اتف�قك مع عم�لك اأو مع الراأ�صم�ليني يف خمتلف األوان العمل التي حتت�ج 

فيه� اإىل ع�مل اأو راأ�صم�يل؟ 

ال�صريعة حقك حني تخد�ص وال حتدد حقك  اأن حتدد  املعقول  وهل من 
حني حُتيي اأر�ًص�، اأو ت�صتخرج معدنً�، اأو ت�صتنبط عني م�ء، اأو ت�صتويل على غ�بة؟ 

وهكذا نعرف اأن من يوؤمن ب�ل�صريعة وم�ص�دره� ون�صو�صه� ي�صتنتج من تلك 
االقت�ص�دي،  للحقل  وتنظيمه�  االقت�ص�دية  للم�ص�كل  ال�صريعة  الن�صو�ص عالج 

وب�لت�يل وجود اقت�ص�د اإ�صالمي ميكن ا�صتخال�صه من الكت�ب وال�صنة. 
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ويف �صوء تلك الن�صو�ص يعرف الق�رئ خط�أ القول ال�ص�ئع عند البع�ص، 
ب�أن ال�صريعة تنظم �صلوك الفرد ال املجتمع، واملذهب االقت�ص�دي تنظيم اجتم�عي؛ 
فهو خ�رج عن نط�ق ال�صريعة التي تقت�صر يف ت�صريعه� على تنظيم �صلوك الفرد 

فح�صب. 

عن  تك�صف  الأنه�  القول؛  هذا  خط�أ  على  تربهن  ال�ص�بقة  الن�صو�ص  اإن 
امتداد ال�صريعة اإىل كل مي�دين احلي�ة، وتنظيمه� للمجتمع والفرد على ال�صواء. 

يتن�ق�ص  املجتمع  ال  الفرد  �صلوك  تنظم  ال�صريعة  ب�أن  القول  اأن  واحلقيقة 
مع نف�صه، اإ�ص�فة اإىل ا�صطدامه بتلك الن�صو�ص؛ الأنه حني يف�صل �صلوك الفرد 
وتنظيمه عن تنظيم املجتمع يقع يف خط�أ كبري، من ن�حية اأن النظ�م االجتم�عي 
�، اأم  �، اأم �صي��صيًّ الأي ج�نب من اجلوانب الع�مة يف املجتمع -�صواء ك�ن اقت�ص�ديًّ
غري ذلك- يتج�صد يف �صلوك الفرد، فال ميكن تنظيم �صلوك الفرد ب�صورة منعزلة 

عن تنظيم املجتمع. 

احلي�ة  ينظم  ف�إنه   ،� اجتم�عيًّ تنظيًم�  بو�صفه  الراأ�صم�يل  النظ�م  اإليك  خذ 
�صلوك  يتج�صد يف  املبداأ  اأ�ص��ص مبداأ احلرية االقت�ص�دية، وهذا  االقت�ص�دية على 
الراأ�صم�يل مع الع�مل، وطريقة اإبرامه معه عقد العمل، ويف �صلوك املرابي مع زب�ئنه 
تنظيم  كل  وهكذا  القر�ص.  عقد  معهم  اإبرامه  وطريقة  بف�ئدة،  ر�صهم  ُيقنْ الذين 

اجتم�عي؛ ف�إنه يت�صل ب�صلوك الفرد، وينعك�ص عليه ويتج�صد فيه. 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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ف�إذا ك�نت ال�صريعة تنظم �صلوك الفرد فله� طريقته� اإذن يف تنظيم �صلوكه 
حني يقرت�ص م�اًل، اأو حني ي�صت�أجر ع�ماًل، اأو حني يوؤجر نف�صه، وهذا يرتبط حتًم� 

ب�لتنظيم االجتم�عي. 

فكل ف�صل بني �صلوك الفرد واملجتمع يف التنظيم يحتوي على تن�ق�ص. 

فم� دمن� نعرتف ب�أن ال�صريعة تنظم �صلوك الفرد، واأن كل فعل من اأفع�ل 
االإن�ص�ن له حكمه اخل��ص يف ال�صريعة، م� دمن� نعرتف بذلك فال بد اأن نن�ص�ق مع 

اعرتافن� اإىل النه�ية ونوؤمن بوجود التنظيم االجتم�عي يف ال�صريعة. 

التطبيق دليل اآخر

اأو  وال اأدري م�ذا يقول هوؤالء الذين ي�صكون يف وجود اقت�ص�د اإ�صالمي، 
التطبيق يف  يقولون عن ع�صر  م�ذا  االإ�صالم؟!  االقت�ص�دية يف  للم�ص�كل  عالج 

�صدر االإ�صالم؟ 

اأفلم يكن امل�صلمون يعي�صون يف �صدر االإ�صالم بو�صفهم جمتمًع� له حي�ته 
االقت�ص�دية، وحي�ته يف كل املي�دين االجتم�عية؟!

اأفلم تكن قي�دة هذا املجتمع االإ�صالمي بيد النبي    واالإ�صالم؟!
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اأفلم تكن هن�ك حلول حمددة لدى هذه القي�دة يع�لج به� املجتمع ق�ص�ي� 
االإنت�ج والتوزيع، وخمتلف م�ص�كله االقت�ص�دية؟!

فم�ذا لو ادعين� اأن هذه احللول تعرَبّ عن طريقة االإ�صالم يف تنظيم احلي�ة 
االقت�ص�دية، وب�لت�يل عن مذهب اقت�ص�دي يف االإ�صالم؟ 

اأن  ميكن  فال    النبي  عهد  على  االإ�صالمي  املجتمع  ت�صورن�  اإذا  نحن 
نت�صوره بدون نظ�م اقت�ص�دي؛ اإذ ال ميكن اأن يوجد جمتمع بدون طريقة يتبن�ه�، 

يف تنظيم حي�ته االقت�ص�دية وتوزيع الرثوة بني اأفراده. 

وال ميكن اأن نت�صور النظ�م االقت�ص�دي يف جمتمع ع�صر النبوة منف�صاًل عن 
االإ�صالم، وعن النبي بو�صفه �ص�حب الر�ص�لة الذي يتوىل تطبيقه�، فالبد اأن يكون 
اأي م�أخوًذا من ن�صو�صه  اأو تقريًرا،  اأو فعاًل  النظ�م االقت�ص�دي م�أخوًذا منه قواًل 
من  اأو  للدولة،  رئي�ًص�  بو�صفه  االجتم�عي  للعمل  وطريقته  اأفع�له  من  اأو  واأقواله 

ِبغ على النظ�م الط�بع االإ�صالمي.  تقريره لعرف �ص�ئد وقبوله به، وكل ذلك ُي�صنْ

املذهب يحتاج اإىل �شياغة

ونحن حني نقول بوجود اقت�ص�د اإ�صالمي، اأو مذهب اقت�ص�دي يف االإ�صالم 
النظري�ت  نف�ص  مب��صرة  ب�صورة  الن�صو�ص  يف  جند  �صوف  اأنن�  بذلك  نريد  ال 
الن�صو�ص  اإن  بل  الع�مة،  ب�صيغه�  االإ�صالمي  االقت�ص�دي  املذهب  االأ�ص��صية يف 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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احلي�ة  تنظم  التي  الت�صريع�ت  من  كبرية  مبجموعة  ُتتحفن�  الت�صريع  وم�ص�در 
االقت�ص�دية وعالق�ت االإن�ص�ن ب�أخيه االإن�ص�ن يف جم�الت اإنت�ج الرثوة وتوزيعه� 
االإج�رة  واأحك�مه يف  واملع�دن،  االأرا�صي  اإحي�ء  االإ�صالم يف  ك�أحك�م  وتداوله�، 
�ص واخلراج وبيت امل�ل. هذه املجموعة  وامل�ص�ربة والرب�، واأحك�مه يف الزك�ة واخُلمنْ
َقتنْ وُدر�صت درا�صة مق�رنة بع�صه� ببع�ص، اأمكن  من االأحك�م والت�صريع�ت اإذا ُن�صِّ
النظري�ت  تلك  ومن  عنه�،  تعرب  التي  الع�مة  والنظري�ت  اأ�صوله�  اإىل  الو�صول 

ن�صتخل�ص املذهب االقت�ص�دي يف االإ�صالم. 

فلي�ص من ال�صروري -مثاًل- اأن جند يف الن�صو�ص وم�ص�در ال�صريعة �صيغة 
ع�مة لتحديد مبداأ يق�بل مبداأ احلرية االقت�ص�دية يف املذهب الراأ�صم�يل اأو مي�ثله، 
ولكنن� جند يف تلك الن�صو�ص وامل�ص�در عدًدا من الت�صريع�ت التي ي�صتنتج منه� 
املبداأ  هو  م�  طريقه�  عن  ويعرف  االقت�ص�دية،  احلرية  مبداأ  من  االإ�صالم  موقف 

البديل له من وجهة النظر االإ�صالمية. 

فتحرمي االإ�صالم لال�صتثم�ر الراأ�صم�يل الربوي، وحترميه متلك االأر�ص بدون 
اإحي�ء وعمل، واإعط�ء ويل االأمر �صالحية االإ�صراف على اأثم�ن ال�صلع -مثاًل- كل 
املبداأ  ويعك�ص  االقت�ص�دية،  احلرية  من  االإ�صالم  موقف  فكرتن� عن  ن  يكوِّ ذلك 

االإ�صالمي الع�م. 
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اأخالقية القت�شاد الإ�شالمي

مذهًب�  لي�ص  االإ�صالم  يف  وجوده  تزعمون  الذي  االقت�ص�د  اإن  يق�ل:  قد 
اإىل  به�  يتقدم  اأن  الدين  اأخالقية من �ص�أن  تع�ليم  واإمن� هو يف احلقيقة   ،� اقت�ص�ديًّ
على  واالأم�نة، وحث  ب�ل�صدق  اأمر  كم�  ف�الإ�صالم  اتب�عه�؛  ويرغبهم يف  الن��ص، 
الفقراء،  مبعونة  اأمر  كذلك  والنميمة،  الغ�ص  عن  ونهى  اخللق،  وح�صن  ال�صرب 
ب االأغني�ء يف موا�ص�ة الب�ئ�صني، ونه�هم عن �صلب حقوق  ونهى عن الظلم، ورغَّ
االآخرين، وحذرهم من اكت�ص�ب الرثوة بطرق غري م�صروعة، وفر�ص عب�دة م�لية 
يف جملة م� فر�ص من عب�دات وهي الزك�ة؛ اإذ �صّرعه� اإىل �صف ال�صالة واحلج 
وال�صي�م، تنويًع� الأ�ص�ليب العب�دة، وت�أكيًدا على �صرورة اإع�نة الفقري واالإح�ص�ن 

اإليه. 

كل ذلك ق�م به االإ�صالم وفًق� ملنهج اأخالقي ع�م، وال تعدو تلك االأوامر 
والن�ص�ئح واالإر�ص�دات عن كونه� تع�ليم اأخالقية ت�صتهدف تنمية الط�ق�ت اخلرية 
يعني  االإن�ص�ن، وال  اأخيه  واإىل  ربه،  اإىل  ه  �َصدِّ واملزيد من  امل�صلم،  الفرد  نف�ص  يف 

ذلك مذهًب� اقت�ص�دًي� على م�صتوى تنظيم �ص�مل للمجتمع. 

هدفه�  اأخالقي  فردي  ط�بع  ذات  ال�ص�بقة  التع�ليم  اإن  اأخرى:  وبكلمة 
الفرد وتنمية اخلري فيه، ولي�صت ذات ط�بع اجتم�عي تنظيمي؛ ف�لفرق  اإ�صالح 
بني تلك التع�ليم واملذهب االقت�ص�دي، هو الفرق بني واعظ يعتلي املنرب فين�صح 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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الن��ص ب�لرتاحم والتع�طف، ويحّذرهم من الظلم واالإ�ص�ءة، واالعتداء على حقوق 
االآخرين، وبني م�صلح اجتم�عي ي�صع تخطيًط� لنوع العالق�ت التي يجب اأن ُتَق�م 

بني الن��ص، ويحدد احلقوق والواجب�ت. 

ال  االإ�صالمي  االقت�ص�د  وواقع  االإ�صالم  واقع  اأن  كله:  هذا  على  وجوابن� 
م�صتوى  االإ�صالمي عن  ب�القت�ص�د  ينزل  الذي  التف�صري،  هذا  مع  اإطالًق�  يتفق�ن 

مذهب اإىل م�صتوى ن�ص�ئح واأوامر اأخالقية. 

�صحيح اأن االجت�ه االأخالقي وا�صح يف كل التع�ليم االإ�صالمية. 

و�صحيح اأن االإ�صالم يحتوي على جمموعة �صخمة من التع�ليم واالأوامر 
االقت�ص�دي  املج�ل  ويف  الب�صري،  وال�صلوك  احلي�ة،  جم�الت  كل  يف  االأخالقية 

خ��صة. 

و�صحيح اأن االإ�صالم ح�صد اأروع االأ�ص�ليب لتن�صئة الفرد امل�صلم على القيم 
ة، وحتقيق املثل الك�مل فيه.  اخللقية، وتنمية ط�ق�ته اخَلريِّ

� وترك تنظيم  ولكن هذا ال يعني اأن االإ�صالم اقت�صر على تربية الفرد خلقيًّ
اإىل ج�نب ذلك  اأن االإ�صالم ك�ن واعًظ� للفرد فح�صب، ومل يكن  املجتمع، وال 

مذهًب� ونظ�ًم� للمجتمع يف خمتلف جم�الت حي�ته، مب� فيه� حي�ته االقت�ص�دية. 
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اإن االإ�صالم مل ينَه عن الظلم، ومل ين�صح الن��ص ب�لعدل، ومل يحذرهم من 
الظلم والعدل من وجهة  اأن يحدد مف�هيم  التج�وز على حقوق االآخرين بدون 

نظره، ويحدد تلك احلقوق التي نهى عن جت�وزه�. 

اإن االإ�صالم مل يرتك تلك املف�هيم - مف�هيم العدل والظلم  واحلق- غ�ئمة 
ج�ء  اإنه  بل  االأخالقيون،  �ظ  الوعَّ ي�صنع  كم�  لغريه  تف�صريه�  يدع  ومل  غ�م�صة، 
ب�صورة حمددة للعدالة، وقواعد ع�مة للتع�ي�ص بني الن��ص يف جم�الت اإنت�ج الرثوة 
وتوزيعه� وتداوله�، واعترب كل �صذوذ وانحراف عن هذه القواعد وتلك ال�صورة 

التي حدده� للعدالة ظلًم� وجت�وًزا على حقوق االآخرين. 

ف�إن  االقت�ص�دي؛  املذهب  وموقف  الواعظ  موقف  بني  الف�رق  هو  وهذا 
الواعظ ين�صح ب�لعدل، ويحذر من الظلم، ولكنه ال ي�صع مق�يي�ص العدل والظلم، 
واإمن� يدع هذه املق�يي�ص اإىل العرف الع�م املتبع لدى الواعظ و�ص�معيه. واأم� املذهب 
اقت�ص�دي  نظ�م  يف  ويج�ّصده�  املق�يي�ص،  هذه  ي�صع  اأن  يح�ول  فهو  االقت�ص�دي 

خمطط، ينّظم خمتلف احلقول االقت�ص�دية. 

قوا العدل، وال تعتدوا  فلو اأن االإ�صالم ج�ء ليقول للن��ص: اتركوا الظلم، وطَبّ
على االآخرين، وترك للن��ص اأن يحددوا معنى الظلم، وي�صعوا ال�صورة التي جت�صد 
العدل، ويتفقوا على نوع احلقوق التي يتطلبه� العدل، وفًق� لظروفهم وثق�فتهم، وم� 
يوؤمنون به من قيم، وم� يدركونه من م�ص�لح وح�ج�ت، لو اأن االإ�صالم ترك كل 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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هذا للن��ص واقت�صر على االأمر ب�لعدل والرتغيب فيه، والنهي عن الظلم والتحذير 
منه ب�الأ�ص�ليب التي ميلكه� الدين لالإغراء والتخويف لك�ن واعًظ� فح�صب. 

ولكن االإ�صالم حني ق�ل للن��ص: اتركوا الظلم وطبقوا العدل، قّدم لهم يف 
ز بنف�صه الطريقة الع�دلة يف التوزيع  نف�ص الوقت مف�هيمه عن العدل والظلم، وميَّ
والتداول واالإنت�ج عن الطريقة الظ�ملة، فذكر مثاًل: اأن متّلك االأر�ص ب�لقوة وبدون 
اإحي�ء ُظلنْم، واأن االخت�ص��ص به� على اأ�ص��ص العمل واالإحي�ء حق، واأن ح�صول 
ربح  ف�ئدة ظلم، وح�صوله على  ب��صم  املنتجة  الرثوة  ن�صيب من  امل�ل على  راأ�ص 
عدل...، اإىل كثري من األوان العالق�ت وال�صلوك التي ميز فيه� االإ�صالم بني الظلم 

والعدل. 

واأم� حّث االإ�صالم لالأغني�ء على م�ص�عدة اإخوانهم وجريانهم من الفقراء 
فهو �صحيح، ولكن االإ�صالم مل يكتِف بهذا احلّث وهذه الرتبية اخللقية لالأغني�ء، 
بل فر�ص على الدولة �صم�ن املنُْعِوزين وتوفري احلي�ة الكرمية لهم فر�ًص� يدخل يف 

�صلب النظ�م الذي ينظم العالق�ت بني الراعي والرعية. 

ففي احلديث عن االإم�م مو�صى بن جعفر -عليهم� ال�صالم- اأنه ذكر وهو 
الوجه  فيوجهه  امل�ل  ي�أخذ  الوايل  »اأن  الزك�ة:  اأموال  يف  الوايل  م�صوؤولية  يحدد 
الذي وجه اهلل على ثم�نية اأ�صهم: للفقراء وامل�ص�كني....، يق�صمه� بينهم بقدر م� 
ة. ف�إن ف�صل من ذلك �صيء ُردَّ اإىل الوايل،  ي�صتغنون يف �َصَنِتِهم بال �صيق وال َتِقيَّ
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نهم من عنده بقدر  واإن نق�ص من ذلك �صيء ومل يكتفوا به ك�ن على الوايل اأن ميَوّ
�صعتهم حتى ي�صتغنوا«. 

الكرمية  احلي�ة  توفري  و�صرورة  ال�صم�ن  فكرة  اأن  الن�ص  هذا  يف  ووا�صح 
االإ�صالم.  الوايل يف  م�صوؤولي�ت  من  هي  واإمن�  وعظية،  فكرة  هن�  لي�صت  للجميع 
وبذلك تدخل يف �صلب تنظيم املجتمع، وتعرب عن ج�نب من جوانب الت�صميم 

االإ�صالمي للحي�ة االقت�ص�دية. 

اإن هن�ك فرًق� كبرًيا بني الن�ص امل�أثور الق�ئل: »م� اآمن ب�هلل واليوم االآخر من 
نهم  ميوِّ اأن  الوايل  »ك�ن على  يقول:  الذي  الن�ص  �صبع�نً� وج�ره ج�ئع« وهذا  ب�ت 
من عنده بقدر �صعتهم حتى ي�صتغنوا«؛ ف�الأول ذو ط�بع وعظي، وهو يربز اجل�نب 
االأخالقي من التع�ليم االإ�صالمية، واأم� الث�ين فط�بعه تنظيمي، ويعك�ص الأجل 
ذلك ج�نًب� من النظ�م االإ�صالمي، وال ميكن اأن يف�صر اإال بو�صفه جزًءا من منهج 

اإ�صالمي ع�م للمجتمع. 

ال  وال�صي�م،  ال�صالة  �صّف  اإىل  العب�دات  اأهم  من  عب�دة  هي  والزك�ة 
ذات  لي�صت  اأنه�  على  للربهنة  يكفي  العب�دي ال  اإط�ره�  ولكن  ذلك،  �صك يف 
م�صمون اقت�ص�دي، واأنه� ال تعرب عن وجود تنظيم اجتم�عي للحي�ة االقت�ص�دية 

يف االإ�صالم. 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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اإن ربط الزك�ة بويل االأمر، واعتب�ره� اأداة ي�صتعني به� على حتقيق ال�صم�ن 
االجتم�عي يف املجتمع االإ�صالمي -كم� راأين� يف الن�ص ال�ص�بق- هو وحده يكفي 
لي�صت جمرد  اأنه�  على  والتدليل  ال�صخ�صية،  العب�دات  �ص�ئر  الزك�ة عن  لتمييز 
عب�دة فردية، ومترين خلقي للغني على االإح�ص�ن اإىل الفقري، واإمن� هي على م�صتوى 

تنظيم اجتم�عي حلي�ة الن��ص. 

يعرب عن  الزك�ة  لفري�صة  الت�صريعي  الت�صميم  نف�ص  اأن  ذلك:  اإىل  اأ�صف 
وجهة مذهبية ع�مة لالإ�صالم؛ ف�إن ن�صو�ص الزك�ة دلت على اأنه� تعطى للُمعِوزين، 
حتى يلتحقوا ب�مل�صتوى الع�م للمعي�صة، وهذا يدل على اأن الزك�ة جزء من خمطط 
اإ�صالمي ع�م الإيج�د التوازن، وحتقيق م�صتوى ع�م موحد من املعي�صة يف املجتمع 
االإ�صالمي. ومن الوا�صح اأن التخطيط املتوازن لي�ص وعًظ�، واإمن� هو فكر تنظيمي 

على م�صتوى مذهب اقت�ص�دي. 

ماذا ينق�س القت�شاد الإ�شالمي عن غريه؟ 

املذهب  بلقب  االإ�صالمي  لالقت�ص�د  املنكرون  ي�صخوا  مل�ذا  اأدري  ال  واأن� 
لالقت�ص�د  اللقب  هذا  مينحون  ال  ثم  واال�صرتاكية،  الراأ�صم�لية  على  االقت�ص�دي 

االإ�صالمي، بل يجعلونه جمموعة من التع�ليم االأخالقية؟! 

اأن تكون  اأو اال�صرتاكية  الراأ�صم�لية  ا�صتحقت  نت�ص�ءل: مب  اأن  فمن حقن� 
� دون االقت�ص�د االإ�صالمي؟  مذهًب� اقت�ص�ديًّ
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الراأ�صم�لية  اأن االإ�صالم ع�لج نف�ص املو�صوع�ت التي ع�جلته�  اإنن� نالحظ 
-مثاًل- وعلى نف�ص امل�صتوى، واأعطى فيه� اأحك�ًم� من وجهة نظره اخل��صة تختلف 
الراأ�صم�لية  ب�أن  للقول  اأو  بينهم�،  للتفرقة  مربر  فال  الراأ�صم�لية،  النظر  وجهة  عن 

مذهب ولي�ص يف االإ�صالم اإال املواعظ واالأخالق. 

ح ذلك يف مث�لني؛ لنربهن على اأن االإ�صالم اأعطى اآراءه على نف�ص  ولنو�صَّ
امل�صتوى الذي ع�جلته املذاهب االقت�ص�دية. 

واملث�ل االأول يتعلق ب�مللكية، وهي املحور الرئي�صي لالختالف بني املذاهب 
اأن امللكية اخل��صة هي املبداأ، ولي�صت امللكية  الراأ�صم�لية ترى  ف�إن  االقت�ص�دية؛ 
ي�صمح  الطبيعة  ومرافق  الرثوة،  اأنواع  من  نوع  اأن كل  مبعنى  ا�صتثن�ء،  اإال  الع�مة 
بتملكه ملكية خ��صة، م� مل حتتم �صرورة معينة ت�أميمه واإخراجه عن حقل امللكية 
اخل��صة. وامل�رك�صية ترى اأن امللكية الع�مة هي االأ�صل واملبداأ، وال ي�صمح ب�مللكية 
اخل��صة الأي نوع من اأنواع الرثوة الطبيعية وامل�ص�در املنتجة، م� مل توجد �صرورة 
معينة تفر�ص ذلك، في�صمح ب�مللكية اخل��صة عندئذ يف حدود تلك ال�صرورة وم� 

دامت ق�ئمة. 

واالإ�صالم يختلف عن كل من املذهبني يف طريقة عالجه للمو�صوع؛ فهو 
ين�دي مببداأ امللكية املزدوجة، اأي ذات االأ�صك�ل املتنوعة، ويرى اأن امللكية الع�مة 
وامللكية اخل��صة �صكالن اأ�صيالن للملكية يف م�صتوى واحد، ولكل من ال�صكلني 

حقله اخل��ص. 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به
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اأفلي�ص هذا املوقف االإ�صالمي، يعرَبّ عن وجهة نظر اإ�صالمية على م�صتوى 
مبداأ  يكون  فلم�ذا  اال�صرتاكي؟!  واملوقف  الراأ�صم�يل  للموقف  املذهبي  املدلول 
امللكية اخل��صة ركًن� من اأرك�ن املذهب الراأ�صم�يل، ويكون مبداأ امللكية الع�مة ركًن� 
ذات  اأي   - املزدوجة  امللكية  مبداأ  يكون  امل�رك�صي، وال  اال�صرتاكي  املذهب  يف 

ال�صكل الع�م واخل��ص - ركًن� يف مذهب اقت�ص�دي اإ�صالمي؟!

واملث�ل الث�ين يتعلق ب�لك�صب الق�ئم على اأ�ص��ص ملكية م�ص�در االإنت�ج؛ 
ف�إن الراأ�صم�لية جتيز هذا الك�صب مبختلف األوانه، فكل من ميلك م�صدًرا من م�ص�در 
االإنت�ج له اأن يوؤجره، ويح�صل على ك�صب عن طريق االأجور التي يتق��ص�ه� بدون 
عمل، واال�صرتاكية امل�رك�صية حترم كل لون من األوان الك�صب الق�ئم على اأ�ص��ص 

ملكية م�ص�در االإنت�ج؛ الأنه ك�صب بدون عمل. 

ف�الأجرة التي يتق��ص�ه� �ص�حب الط�حونة ممن ي�صت�أجر ط�حونته، واالأجرة 
التي يتق��ص�ه� الراأ�صم�يل ب��صم ف�ئدة ممَّن يقرت�ص منه غري م�صروعة يف اال�صرتاكية 

امل�رك�صية، بينم� هي م�صروعة يف الراأ�صم�لية. 

واالإ�صالم يع�لج نف�ص املو�صوع من وجهة نظر ث�لثة، فيميز بني بع�ص األوان 
الك�صب الق�ئم على اأ�ص��ص ملكية م�ص�در االإنت�ج، وبع�صه� االآخر، فيحرم الف�ئدة - 

مثاًل - وي�صمح ب�أجرة الط�حونة. 
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ف�لراأ�صم�لية اإذن ت�صمح ب�لف�ئدة وب�أجرة الط�حونة مًع�، جت�وبً� مع مبداأ احلرية 
االقت�ص�دية. 

واال�صرتاكية امل�رك�صية ال ت�صمح للراأ�صم�يل ب�أخذ الف�ئدة على القر�ص، وال 
ل�ص�حب الط�حونة ب�حل�صول على اأجور؛ الأن العمل هو املربر الوحيد للك�صب، 
والراأ�صم�يل حني يقر�ص م�اًل، و�ص�حب الط�حونة حني يوؤجر ط�حونته ال يعمل 

�صيًئ�. 

واالإ�صالم ال ي�أذن للراأ�صم�يل بتق��صي الف�ئدة، وي�صمح ل�ص�حب الط�حونة 
ب�الكت�ص�ب عن اإيج�ره�، وفًق� لنظريته الع�مة يف التوزيع، التي �صوف ن�صرحه� يف 

االأعداد املقبلة ب�إذن اهلل تع�ىل. 

مواقف ثالثة خمتلفة، تبًع� الختالف وجه�ت النظر الع�مة يف التوزيع. 

يق�ل  وال  املذهبي،  ب�لط�بع  وامل�رك�صي  الراأ�صم�يل  املوقف  يو�صف  فلم�ذا 
ذلك عن املوقف االإ�صالمي، مع اأنه يعرب عن وجهة نظر مذهب اقت�ص�دي ث�لٍث 

يختلف عن كل من املذهبني؟!
 نهاية المتن 

القت�شاد الإ�شالمي كما نوؤمن به





.   ك�تب وب�حث يف الفكر االإ�صالمي واالإ�صالمي�ت املع��صرة.

.   رئي�ص حترير جملة الكلمة - ف�صلية فكرية ت�صدر من بريوت.
.   ع�صو فــي عـدد من املوؤ�ص�ص�ت والهيئــ�ت العلمية والفكرية العربية واالإ�صالمية.
.   ع�صو يف الهيئــة اال�صت�صـ�رية لعـدد من املجـالت والدوري�ت الفكرية العربية.

العربية  واالأك�دميية  والفكرية  الدرا�صية  واحللق�ت  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  يف  .    �ص�رك 
والدولية، التي عقدت يف العديد من العوا�صم واملدن العربية واالإ�صالمية والغربية ويف عدد 

من اجل�مع�ت العربية واملع�هد االأك�دميية، والتي تزيد على اأربعني ندوة.
.   �ص�رك يف العديد من الكتب امل�صرتكة.

وجملة  دورية  بني   50 من  اأكرث  يف  من�صورة  ـ  ومق�الت  درا�ص�ت  ـ  الكت�ب�ت  من  العديد  .   له 
و�صحيفة؛ ف�صلية و�صهرية واأ�صبوعية ويومية. 

.   له مق�لة اأ�صبوعية ين�صره� يف �صحيفة عك�ظ ال�صعودية.

له عدة موؤلفات من�صورة منها:
. الفكر االإ�صالمي بني الت�أ�صيل والتجديد، بريوت 1994م.

. م�لك بن نبي وم�صكالت احل�ص�رة، دم�صق 1998م.
. امل�ص�ألة احل�ص�رية: كيف نبتكر م�صتقبلن� يف ع�مل متغري؟ بريوت 1999م.

. الفكر االإ�صالمي قراءات ومراجع�ت، بريوت 1999م.
. الفكر االإ�صالمي: تطوراته وم�ص�راته املع��صرة، بريوت 2001م. 

.  جتديد التفكري الديني يف م�ص�ألة املراأة، بريوت 2001م.
.  من الرتاث اإىل االجته�د.. الفكر االإ�صالمي وق�ص�ي� االإ�صالح والتجديد، بريوت 2004م.

. امل�ص�ألة الثق�فية.. من اأجل بن�ء نظرية للثق�فة، بريوت 2005م.
. نحن والع�مل.. من اأجل جتديد روؤيتن� اإىل الع�مل، الري��ص 2005م.

. تع�رف احل�ص�رات، دم�صق 2006م.

زكي عبد اهلل امليالد

معد التقدمي يف �صطور
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

النهضوي؛  الفكري  مشروعه  ُصلب  في  يقع  حيث  الصدر؛  باقر  محمد  السيد  أعمال  أهم  من 
يصفهما. كما  الفكريان  الشقيقان  وهما  و)اقتصادنا(،  )فلسفتنا(  بكتابيه  الصلة  وثيق  لكونه 

على  القادر  الفكري  النظام  هو  اإلسلام  أن  على  والبرهنة  التأكيد  جزَأيه  في  الكتاب  يحاول 
بلورة وصياغة النظام االجتماعي األصلح للمجتمعات اإلسامية المعاصرة، وهذا يعني أن اإلسام 

وتقدمها. المجتمعات  هذه  لنهضة  السبيل  هو 
األمر الذي يقتضي ل حسب قول المؤلف ل دراسة واستيعاب المبدأ اإلسامي في فلسفته عن 
الحياة والكون، وفي فلسفته عن االجتماع واالقتصاد، وفي تشريعاته ومناهجه؛ وبهذا ُيعتبر الكتاب 

لجمهوره. واختاره  بقلمه  َكَتبه  الصدر،  باقر  السيد  عند  اإلصاحي  للمشروع  دقيًقا  تلخيًصا 
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