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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْ ِي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم-
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال،
ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع ،والتوا�صل
مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد علينا ،بل
علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء ،وتتجدد
�أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد ،فتنتج
الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك ،بكل ما
فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206
I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقدمي
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ال�صدر ..واملنزلة الفكرية

يعد ال�سيد حممد باقر ال�صدر (1400-1350ﻫ1980-1931/م) من
طبقة املفكرين الكبار الذين برزوا يف �ساحة الفكر الإ�سالمي املعا�صر خالل
منوذجا ي�ضرب به املثل
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ،وهو مفكر فقيه ميثل ً
يف اجلمع بني الفكر والفقه وب�أعلى امل�ستويات.
هذا اجلمع بني الفكر والفقه هو من �أبرز املالمح وال�سمات يف �شخ�صية
ال�سيد ال�صدر ،ومن �أكرث ما يف�سر عنا�صر التميز واللمعان والدينامية يف فكره
ومنهجه وخطابه.
وعلى �أ�سا�س هذا اجلمع ميكن النظر �إىل عطائه الفكري؛ فلو كان ال�سيد
ال�صدر جمرد مفكر وكتب يف ميادين الفل�سفة �أو املنطق �أو االقت�صاد لكان حاله
كحال غريه من املفكرين ،ولو كان جمرد فقيه وكتب يف ميادين الفقه والأ�صول
والكالم لكان حاله كحال غريه من الفقهاء ،لكنه كتب يف ميادين الفكر وتفوق
على الكثريين يف هذه امليادين ،وهو فقيه ينتمي �إىل امل�ؤ�س�سة الدينية التقليدية
املن�صرفة كل ًّيا �إىل الدرا�سات الفقهية والأ�صولية واللغوية.
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تكمن �أهمية هذه املالحظة عند النظر يف تلك الأزمة الفكرية احلادة التي
ف�صلت وقطعت بني ما عرف بالتعليم الديني والتعليم املدين ،وكان من نتائجها
الت�شوه والت�أزم واالنق�سام الذي �أ�صاب فكر امل�سلمني ،وجتلى يف �شريحة كبرية
تنتمي �إىل التعليم الديني املنقطع عن العلوم واملعارف الإن�سانية احلديثة ،و�شريحة
كبرية �أخرى تنتمي �إىل التعليم املدين املنقطع عن العلوم واملعارف الإ�سالمية.
وقد تعرف العامل العربي على ال�سيد ال�صدر بعد ن�شر كتابه «فل�سفتنا»

ال�صادر �سنة (1378هـ1959 /م) ،الكتاب الذي لفت االنتباه يف وقته ،ونفدت
طبعته الأوىل خالل عدة �أ�سابيع ،و�أخذ املهتمون بالدرا�سات الفكرية والفل�سفية
يف املجال العربي يت�ساءلون من هو حممد باقر ال�صدر؟
وهذا ما �أ�شار �إليه الدكتور �أكرم زعيرت (1416-1327ﻫ-1909/
1996م) من لبنان ،يف مقالة ن�شرها عن الكتاب ب�صحيفة احلياة �سنة (1379هـ/
1960م) ،جاء يف مفتتحها «فل�سفتنا هذا كتاب قر�أته يف ت�أمل ،بل در�سته درا�سة
يف كدح ذهن وجهد فكر ،وت�ساءلت حني �شرعت يف قراءته بل درا�سته عن م�ؤلفه
من هو حممد باقر ال�صدر؟ وعلى من يعود �ضمري اجلمع املتكلم يف فل�سفتنا؟
وانتهيت من الكتاب �إىل اليقني ب�أن ال�سيد حممد باقر ال�صدر َع َّال َمة ُم ْد ِر َكة غزير
االطالع ،يجيد الكر على اخل�صم ويح�سن الدفاع .وقد حملني كتابه على �أن
� ُأ�صفَّه يف �صف الفال�سفة الإ�سالميني ،ويف �أئمة املتكلمني ،وعلى االعتقاد �أنه
بوفرة علمه ،ووجاهة فكره ،وقوة حجته ،ينزل املنزلة التي جتيز له �أن يجعل عنوان
كتابه فل�سفتنا.
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وقد وددت لو �أ�ستطيع التمهيد للحديث عن هذا الكتاب بكلمة وجيزة
عن م�ؤلفه العالمة ،ولكن جهلي �شي ًئا عنه حال دون ذلك ،ولعل �أحد عارفيه
يتف�ضل علينا مع�شر قارئيه بكلمة عنه تذهب بجهلنا الذي ن�أ�سف عليه ونعتذر
عنه»(.)1
وتطورت هذه املعرفة بال�سيد ال�صدر وات�سعت يف املجال العربي بعد ن�شر
كتاب «اقت�صادنا» ال�صادر �سنة (1380هـ1961 /م) ،الكتاب الذي لفت االنتباه
كذلك وب�شكل يفوق ما ح�صل من قبل مع كتاب «فل�سفتنا» ،وبد�أت النخب
الفكرية الدينية وغري الدينية تتعرف على ا�سم جديد ،وتت�ساءل عنه ،وحتاول
التعرف عليه ،ا�سم بد�أ بال�صعود ،و�أخذ ي�شق طريقه بجدارة نحو القمة.
واكت�سب هذا الكتاب (اقت�صادنا) �شهرة وا�سعة يف وقته ،وعد �أهم
كتاب �صدر يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي ،ويف الربهنة على �إمكانية
وجود نظام اقت�صادي يف الإ�سالم ،و�أ�شار �إىل مثل هذا الر�أي الدكتور
حممد املبارك (1402-1332ﻫ1981-1912/م) بقوله :كتاب «اقت�صادنا
للبحاثة الإ�سالمي املفكر ال�سيد حممد باقر ال�صدر ،وهو �أول حماولة علمية فريدة
من نوعها ال�ستخراج نظرية الإ�سالم االقت�صادية من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
( )1لالطالع على ن�ص املقالة كاملة انظر� :أحمد �أبو زيد العاملي ،حممد باقر ال�صدر :ال�سرية وامل�سرية يف حقائق
ووثائق ،بريوت ،م�ؤ�س�سة العارف2007 ،م ،ج� ،21ص.344
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من خالل ا�ستعرا�ضها ا�ستعرا�ضً ا تف�صيل ًّيا بطريقة جمع فيها بني الأ�صالة الفقهية
ومفاهيم علم االقت�صاد وم�صطلحاته»(.)1
واعتربه الدكتور ح�سن حنفي يف وقت الحق «من �أهم املحاوالت التي
وجدت يف الفكر االقت�صادي الإ�سالمي قبل ما ي�سمى البنوك الالربوية والبنوك
الإ�سالمية»(.)2
كما اعتربه الدكتور جمال الدين عطية «من الكتب الأوىل التي و�ضعت
منهجا عميقًا لكيفية و�ضع النظرية الإ�سالمية يف جمال العلوم االجتماعية ،بل
ً
�أظن �أنه مل يتم جتاوز هذه الر�ؤية حتى اليوم»(.)3
وجتددت هذه املعرفة كذلك وتعاظمت يف املجال العربي ،بعد ن�شر ال�سيد
ال�صدر كتاب «البنك الالربوي يف الإ�سالم» ال�صادر �سنة (1389هـ1969 /م)،
والذي لفت االنتباه �إليه �أي�ضً ا للمرة الثالثة ،و�أثار الده�شة والإعجاب يف طريقته
ومنهجه ومعاجلته.

( )1حممد املبارك ،نظام الإ�سالم ..االقت�صاد مبادئ وقواعد عامة ،بريوت ،دار الفكر ،ط1980 ،3م� ،ص.17
( )2جمموعة كتاب الإمام ال�شهيد حممد باقر ال�صدر �سمو الذات وخلود العطاء ،بريوت ،مركز الغدير للدرا�سات،
2000م ،كتاب املنهاج (� ،)6ص.451
( )3جمال الدين عطية� ،إ�سالمية املعرفة اخلربة وامل�سرية ،القاهرة ،دار الفاروق2009 ،م� ،ص.101
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وحني توقف �أمام هذا الكتاب وكتاب «اقت�صادنا» الدكتور �شبلي املالط
املحامي اللبناين امل�سيحي يف ر�سالته للدكتوراة عن ال�سيد ال�صدر ،كتب يقول:
«تت�سم كتابات حممد باقر ال�صدر يف االقت�صاد واحلقل امل�صريف ب�أهمية بارزة،
فقبالة خلفية كال�سيكية مل يكن فيها وجود لعلم االقت�صاد ،وعامل �إ�سالمي مل
يخرج مع حلول عام (1386هـ1966 /م) ب�أي فكرة مت�ساوقة متما�سكة يف هذا
املجال� ،أعد ال�صدر كتابني جديني ومطولني عن املو�ضوع هما :اقت�صادنا والبنك
الالربوي يف الإ�سالم»(.)1
وبلغت هذه املعرفة بال�سيد ال�صدر ذروتها بعد ن�شر كتاب «الأ�س�س املنطقية
لال�ستقراء» ال�صادر �سنة (1392هـ1972 /م) ،وهو الكتاب الذي ي�صوره تالمذة
ال�سيد ال�صدر ب�أنه قد جتلت فيه عبقريته ،وعقليته العلمية ،وتفوقه الفكري.
و�أ�شار �إىل مثل هذا الر�أي املفكر الإيراين الدكتور عبد الكرمي �سرو�ش
بقوله� :إن هذا الكتاب يحوي «�أبدع الأفكار واالبتكارات الفل�سفية لل�شهيد
ال�سيد حممد باقر ال�صدر ،وهو �إىل ذلك من �أحلى ثمرات ذهنه ال َوقَّاد وعقله
الباحث املبدع .وما ن�ستطيع �أن نقوله بجر�أة هو �أن هذا الأثر ميثل �أول كتاب
ي�صدر من يراع عامل (قلم عامل) وفقيه م�سلم طوال التاريخ الإ�سالمي ،يتناول
واحدة من �أهم امل�سائل امل�صريية يف فل�سفة العلم واملنهج املعريف العلمي ،تعاطاها
(� )1شبلي املالط ،جتديد الفقه الإ�سالمي ..حممد باقر ال�صدر بني النجف و�شيعة العامل ،ترجمة :غ�سان غ�صن،
بريوت ،دار النهار ،ط1998 ،1م� ،ص.147
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امل�ؤلف بب�صرية و�إحاطة كاملة ترافقت مع عقل و�آراء حكماء ال�شرق والغرب
والتعامل معها نقد ًّيا»(.)1
هذه امل�ؤلفات رفعت املنزلة الفكرية لل�سيد ال�صدر ،و�أعطت الفكر الإ�سالمي
ثقة وزخ ًما ،و�أ�صبحت م�صدر �إلهام للنخب الفكرية والدينية منها بالذات ،وحمل
فخر واعتزاز كالذي �أ�شار �إليه الدكتور �سليمان دنيا بقوله« :يف هذا املقام يحلو
يل �أن �أ�شري �إىل مفخرة من مفاخر امل�سلمني ،يحق �أن نعتز بها ونفاخر ،تلكم هي
كتب ال�سيد حممد باقر ال�صدر ،التي ما �أظن �أن الزمن قد جاء مبثلها يف مثل هذه
الظروف التي وجدت فيها .لقد �أنتجت عبقريته الفذة الكتب الآتية :فل�سفتنا،
واقت�صادنا ،تلكم الكتب التي تعر�ض عقيدة الإ�سالم ،ونظم معامالته عر�ضً ا تبدو
�إىل جانبه الآراء التي ت�شمخ بها �أنوف الكفر واملالحدة من الغربيني و�أذنابهم ممن
ينت�سبون �إىل الإ�سالم وهو منهم براء ،وك�أنها فقاقيع قد طفت على �سطح املاء ثم
مل تلبث �أن اختفت وك�أنها مل توجد»(.)2

()1عبد الكرمي �سرو�ش ،تفرج �صنع ،طهران :م�ؤ�س�سة فرهنكي �صراط ،ط1373 ،3هـ�.ش (تقومي هجري �شم�سي
ي�ستخدم يف �إيران منذ 1925م)� ،ص .426نق ًال عن :خالد توفيق� ،أ�سئلة الذكرى والواقع الفكري الراهن،
جملة ق�ضايا �إ�سالمية ،العدد الثالث1996 ،م� ،ص.372
()2مرت�ضى الر�ضوي ،مع رجال الفكر يف القاهرة� ،ص.163
جاء هذا الكالم يف تقدمي َك َتبه الدكتور �سليمان دنيا �سنة 1967م لكتاب "ال�شيعة وفنون الإ�سالم" لل�سيد
ح�سن ال�صدر.

21

تقــدمي

21

ويرى الدكتور ح�سن حنفي �أن ال�سيد ال�صدر بات «يعد من �أهم املجددين
الإ�سالميني يف الفكر الإ�سالمي احلديث»(.)1
ومن جهته اعترب الدكتور �شبلي املالط �أن هذه امل�ؤلفات «�ضامنة ل�صاحبها يف
تاريخ العامل الإ�سالمي يف القرن الع�شرين ،منزلة توازي يف رفعتها تلك التي يحظى
بها امل�صلحون العظماء من وزن جمال الدين الأفغاين(1314-1254ﻫ-1838/
1897م) وحممد عبده (1323-1266ﻫ1905-1849/م)»( .)2وجاء يف ر�سالة
وجهها الدكتور زكي جنيب حممود (1413-1323ﻫ1993-1905/م) لل�سيد
ال�صدر �أ�شار فيها �إىل م�ؤلفاته بقوله�« :إذا اجتمعت هذه الأجنم الثالثة فل�سفتنا،
اقت�صادنا ،والأ�س�س املنطقية لال�ستقراء يف �سماء واحدة وجدتها يف حياتنا الفكرية
يندر ما جتد ما يعادلها قيمة يف حماولتها لهدايتنا على الطريق ال�صحيح»(.)3
حياته و�سريته

ولد ال�سيد حممد باقر ال�صدر يف ( 25ذي القعدة 1353هـ 28/فرباير
1935م) ،يف منطقة الكاظمية �شمال العا�صمة بغداد.
( )1جمموعة كتاب الإمام ال�شهيد حممد باقر ال�صدر� .سمو الذات وخلود العطاء ،مرجع �سابق� ،ص.450
(� )2شبلي املالط ،جتديد الفقه الإ�سالمي ..حممد باقر ال�صدر بني النجف و�شيعة العامل ،مرجع �سابق� ،ص.49
(�)3صائب عبد احلميد ،ال�شهيد حممد باقر ال�صدر من فقه الأحكام �إىل فقه النظريات ،بريوت ،مركز احل�ضارة
لتنمية الفكر الإ�سالمي2008 ،م� ،ص.62
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وينتمي ال�سيد ال�صدر لأ�سرة علمية عريقة من جهتي الأب والأم؛ فوالده
ال�سيد حيدر بن �إ�سماعيل ال�صدر كان عاملًا م�شهو ًدا له بالف�ضل ،ووالدته هي ابنة
الفقيه ال�شيخ عبد احل�سني �آل يا�سني ،و�شقيقة لثالثة من الفقهاء املعروفني ،هم:
ال�شيخ حممد ر�ضا وال�شيخ را�ضي وال�شيخ مرت�ضى.
تويف والده ال�سيد حيدر �سنة (1356هـ1938 /م) ،وهو يف الثالثة من
عمره ،فتولت والدته رعايته ،واعتنى به �أخوه الأكرب ال�سيد �إ�سماعيل الذي كان
عاملًا فا�ض ًال ،كما حظي بعناية �أخواله العلماء من �آل يا�سني.
در�س املرحلة االبتدائية يف مدر�سة منتدى الن�شر بالكاظمية ،وتركها بعد
ال�سنة الثالثة وهو يف احلادية ع�شرة من عمره ،ليلتحق بالدرا�سة الدينية ويتفرغ
لهاُ .عرف بالنباهة والذكاء منذ وقت مبكر ،و�شهد له بذلك كل من عرفه من
�أ�ساتذته وزمالئه ،وتالميذه فيما بعد ،وتذكر يف �سريته العديد من املواقف
وال�شهادات الدالة على ذلك ،من هذه ال�شهادات ما ذكره �أحد الطلبة املعا�صرين
له يف املرحلة االبتدائية بقوله� :إن ال�سيد ال�صدر «كان حمط �أنظارنا نحن تالميذ
املدر�سة �صغا ًرا وكبا ًرا ،كما كان مو�ضع تقدير واحرتام معلميه ،و�أكرث ما كان
يلفت نظرنا هو اهتمام املعلمني به دون ا�ستثناء ،فقد كانت له �شخ�صية تفر�ض
وجودها ،و�سلوك يحملك على احرتامه ،والنظر �إليه نظرة تختلف عن نظرتك
لبقية زمالئه .كنا نعرف عنه �أنه مفرط يف الذكاء ،ومتقدم يف درو�سه تقد ًما يبز به
زمالءه كث ًريا وندر نظريه .وما طرق �أ�سماعنا �أن هناك تلمي ًذا يف املدار�س الأخرى
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منوذجا للطالب املُجِ ّد
يبلغ بع�ض ما يبلغه من فطنة وذكاء؛ لذا اتخذه معلموه ً
وامل�ؤدب واملطيع»(.)1
يف �سنة (1365هـ 1946/م) انتقل برفقة �أخيه الأكرب ال�سيد �إ�سماعيل،
وباقي �أفراد عائلته �إىل مدينة النجف ،وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره.
وتعد مدينة النجف مركز الدرا�سات الدينية عند امل�سلمني الإمامية،
وكانت متثل دو ًما حمطة �أ�سا�سية عند الذين تخ�ص�صوا يف حقل الدرا�سات
الفقهية والأ�صولية.
امتدت درا�سة ال�سيد ال�صدر يف حوزة النجف �أربع ع�شرة �سنة� ،أم�ضاها
يف اجلد واالجتهاد واملثابرة؛ فقد ذكر لبع�ض تالمذته �أنه كان «يقتطف �أكرث من
ع�شرين �ساعة من الليل والنهار للتح�صيل العلمي ،وكان يق�سمها بني املطالعة
والكتابة والتفكري»(.)2
وحني يتحدث عن �أيام طلبه وحت�صيله للعلم يقول ال�سيد ال�صدر�« :إنني
يف الأيام التي كنت �أطلب فيها العلم ،كنت �أعمل يف طلب العلم كل يوم بقدر
عمل خم�سة �أ�شخا�ص مجُ ِ ِّدين»(.)3
( )1كاظم احلائري ،مباحث الأ�صول ،قم ،مكتب الإعالم الإ�سالمي ،ج1407 ،1هـ� ،ص.33
( )2حممد ر�ضا النعماين ،ال�شهيد ال�صدر �سنوات املحنة و�أيام احل�صار ،قم ،ن�شر امل�ؤلف1996 ،م� ،ص.80
( )3كاظم احلائري ،مباحث الأ�صول ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص.47
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ويف مكان �آخر يقول�« :إنني كنت �أعي�ش يف منتهى الفقر والفاقة ،ولكنني
كنت �أ�شتغل منذ ا�ستيقاظي من النوم يف كل يوم بطلب العلم ،كنت �أن�سى كل
�شيء وكل حاجة معي�شية� ،إىل �أن �أفاج�أ من قبل العائلة مبطالبتي بغذاء يقتاتون
به ،وكنت �أحتار عندئذ يف �أمري»(.)1
ويف �أواخر �سبعينيات القرن الرابع ع�شر الهجري وبداية ثمانينياته بد�أ
ال�سيد ال�صدر وهو يف اخلام�سة والع�شرين من عمره ،ب�إلقاء الدرو�س العلمية يف
�أ�صول الفقه �أو ًال ،ثم يف الفقه ثان ًيا ،وهي الدرو�س التي تعرف يف نظم احلوزات
الدينية عند امل�سلمني الإمامية ببحث اخلارج ،ومتثل �أعلى مراحل الدرا�سات
الدينية ،وتعادل مرحلة الدرا�سات العليا النهائية يف نظم اجلامعات احلديثة.
وقد �أخذ جنم ال�سيد ال�صدر ي�سطع عال ًيا يف حا�ضرة النجف العلمية ،وي�شار
�إليه بالبنان ،وبات الطلبة يق�صدونه للتتلمذ عليه ،كما يق�صده العلماء واملفكرون
ُ
والك َّتاب من داخل العراق وخارجه للتعرف عليه ،والتحاور معه ،والتزود من
علمه ومعارفه.
لهذا كان من امل�ؤمل واملحزن حقًّا �أن ينتهي م�صري هذا املفكر الكبري �إىل
الإعدام ،ويدفن �س ًّرا يف مدينة النجف ،ويعلن عن �شهادته يف ( 23جمادى الأوىل
1400هـ� 9 /إبريل 1980م) ،ونكتفي هنا بنعي الدكتور زكي جنيب حممود نق ًال
( )1كاظم احلائري ،امل�صدر نف�سه� ،ص.47
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عن �صحيفة الأهرام امل�صرية قوله�« :إن �إعدام مفكر �ساهم يف تنمية العقل العربي
الإ�سالمي تثري لدينا م�شاعر التقزز واال�شمئزاز؛ فالدول املتقدمة ُت َك ِّرم �أفذاذها،
�أما العراق ف ُيعدم مفكريه»(.)1
�أ�ساتذته وتالمذته

يذكر يف �سرية ال�سيد ال�صدر �أنه اعتمد كث ًريا على نف�سه يف مطالعة كتب
و�أبحاث ما يعرف يف الدرا�سات الدينية الإمامية مبرحلة ال�سطوح ،وهي مرحلة ما
قبل الدرا�سات العليا التي تعرف مبرحلة بحث اخلارج.
ومن �أبرز �أ�ساتذته الذين يتكرر ذكرهم دائ ًما عند احلديث عن �سريته
العلمية� ،أ�ساتذة �أربعة ،وهم:
 -1ال�سيد �إ�سماعيل ال�صدر� ،شقيقه الأكرب ،توىل تدري�س ال�سيد ال�صدر
بع�ض كتب و�أبحاث ما يعرف مبرحلة املقدمات ،وهي املرحلة الأوىل يف نظم
الدرا�سات الإمامية.
ومن الآثار الالفتة واملن�شورة لل�سيد �إ�سماعيل ال�صدر تعليقه على كتاب
«الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم» للدكتور عبد القادر عودة ،وتويف ال�سيد �إ�سماعيل
�سنة (1388هـ1968 /م).
(� )1أحمد �أبو زيد العاملي ،حممد باقر ال�صدر :ال�سرية وامل�سرية ،ج ،4مرجع �سابق� ،ص.331
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 -2ال�شيخ حممد ر�ضا �آل يا�سني� ،شقيق والدته وهو من الفقهاء املعروفني
تويف �سنة 1370هـ ،ح�ضر عنده ال�سيد ال�صدر درو�س بحث اخلارج.
 -3ال�سيد �أبو القا�سم اخلوئي� ،أحد �أبرز فقهاء الإمامية يف الع�صر احلديث
تويف �سنة 1413هـ ،ح�ضر ال�سيد ال�صدر درو�س بحثه اخلارج يف �أ�صول الفقه ما
يقارب �أربع ع�شرة �سنة.
 -4ال�شيخ �صدرا البادكوبي ،در�س عنده ال�سيد ال�صدر كتاب «احلكمة
املتعالية» يف الفل�سفة ،للفيل�سوف املعروف مال �صدرا ال�شريازي(1050ﻫ1640/م)،
علي �أال
ويذكر على ل�سان ال�شيخ البادكوبي قوله �إن ال�سيد ال�صدر «ا�شرتط َّ
يتابعني يف التدري�س الرتيب لهذا الكتاب ،بل طلب مني �أن يقر�أ علي كل يوم
�صفحات من الكتاب ،وي�س�ألني عما �أَ�شْ َك َل عليه فقبلت ،و�أنهى درا�سته للكتاب
ب�سرعة على هذا ال�شكل»(.)1
�أما تالمذته فهناك �شريحة كبرية متتد من العراق ولبنان و�إيران وال�سعودية
والبحرين ،وت�صل �إىل الهند وباك�ستان و�أفغان�ستان ،ومن �أبرز ه�ؤالء:
 -1ال�سيد حممود الها�شمي ال�شاهرودي ،الذي �صنف كتابًا يف تقريرات
درو�س ال�سيد ال�صدر يف �أ�صول الفقه ملرحلة الدرا�سات العليا ،غطت هذه
( )1عبد اجلبار الرفاعي ،منهج ال�شهيد ال�صدر يف جتديد الفكر الإ�سالمي ،دم�شق ،دار الفكر2001 ،م� ،ص.41
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التقريرات ما يقارب اثنتي ع�شرة �سنة من الدر�س والبحث ،و�صدرت كاملة يف
�سبعة �أجزاء بعنوان «بحوث يف علم الأ�صول» ،وتطرقت �إىل خمتلف مباحث
�أق�سام �أ�صول الفقه.
ومن املنا�صب املهمة التي �شغلها ال�سيد ال�شاهرودي من�صب رئي�س ال�سلطة
الق�ضائية يف �إيران ،ويرت�أ�س حال ًّيا م�ؤ�س�سة دائرة معارف الفقه الإ�سالمي طبقًا
ملذهب �أهل البيت ،ومقرها مدينة قم الإيرانية.
 -2ال�سيد كاظم احل�سيني احلائري ،هو الآخر �صنف كتابًا يف تقريرات
درو�س ال�سيد ال�صدر يف �أ�صول الفقه ملرحلة الدرا�سات العليا� ،صدرت يف
ثالثة �أجزاء كبرية بعنوان «مباحث الأ�صول» ،طبعت يف مدينة قم الإيرانية �سنة
1407هـ.
 -3ال�سيد حممد حممد �صادق ال�صدر� ،صاحب مو�سوعة «ما وراء
الفقه» ،وينت�سب �إليه ما يعرف يف العراق بالتيار ال�صدري ،تعر�ض لالغتيال �سنة
1419هـ.
 -4ال�شيخ حممد علي الت�سخريي ،من ال�شخ�صيات الإ�سالمية املعروفة،
�أمني عام املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية يف طهران.
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�إىل جانب �آخرين وثق �سريتهم ال�سيد حممد الغروي يف كتاب بعنوان
«تالمذة الإمام ال�شهيد ال�صدر» ،و�أ�شار �إىل �أ�سمائهم الباحث اللبناين �أحمد
�أبو زيد يف كتابه «حممد باقر ال�صدر ال�سرية وامل�سرية» ،و�أو�صلهم �إىل مائة و�أربعة
و�ستني ا�س ًما من العراق وخارجه.
م�ؤلفـاته

بد أ� ال�سيد ال�صدر الكتابة والت�أليف منذ وقت مبكر ،وهذه قائمة مب�ؤلفاته
التي �صدرت يف حياته وبعد غيابه ،وهي مرتبة بح�سب تاريخ �صدروها:
 -1فدك يف التاريخ

كتبه وعمره �سبعة ع�شر عا ًما� ،صدر يف طبعته الأوىل عن املكتبة احليدرية
يف مدينة النجف �سنة (1374هـ1955/م).
 -2غاية الفكر

كتاب يف �أ�صول الفقه ،رتبه امل�ؤلف يف ع�شرة �أجزاء ،تتناول مباحث الأدلة
العقلية ،مل ي�صدر منه �إال اجلزء اخلام�س وفقدت باقي الأجزاء.
�صدر يف طبعته الأوىل عن املكتبة احليدرية يف مدينة النجف �سنة
(1374هـ1955/م).
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 -3فل�سفتنا

جاء يف غالف الكتاب �أنه :درا�سة مو�ضوعية يف معرتك ال�صراع الفكري
القائم بني خمتلف التيارات الفل�سفية ،وخا�صة الفل�سفة الإ�سالمية واملادية
الديالكتيكية املارك�سية(.)1
يتوزع الكتاب �إىل ق�سمني :الق�سم الأول تناول مبحث نظرية املعرفة،
وتناول الق�سم الثاين مبحث املفهوم الفل�سفي للعامل.
ا�ستغرق العمل يف ت�أليفه كما يقول امل�ؤلف ع�شرة �أ�شهر متظافرة� ،صدر يف
طبعته الأوىل عن مطبعة الآداب يف مدينة النجف �سنة 1379هـ 1959/م.
ترجم �إىل الإجنليزية ،قام برتجمته �شم�س عيناتي ،و�صدر يف لندن �سنة
1987م.
 -4اقت�صادنا

جاء يف غالف الكتاب �أنه :درا�سة مو�ضوعية تتناول بالنقد والبحث املذاهب
االقت�صادية للمارك�سية والر�أ�سمالية والإ�سالم يف �أ�س�سها الفكرية وتفا�صيلها.
()1الديالكتيك هو اجلدل �أو املحاورة ،وهو الأ�سا�س الذي تبنى عليه ال�شيوعية مبعنى اجلدل الذي يو�صل �إىل
النظريات والقواعد التي حتكم النا�س وت�سري حياتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .واملادية الديالكتيكية
هي النظرة العاملية للحزب املارك�سي اللينيني.
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يتوزع الكتاب �إىل ق�سمني :الق�سم الأول تناول نقد املارك�سية والر�أ�سمالية،
وتناول الق�سم الثاين االقت�صاد الإ�سالمي ومعامله الرئي�سية.
�صدر يف طبعته الأوىل عن مطبعة النعمان يف مدينة النجف �سنة
(1381هـ1961/م) ،ترجم �إىل عدة لغات منها الإجنليزية والأملانية والرتكية،
بع�ضها ترجمة كاملة للكتاب ،وبع�ضها ترجمة لأجزاء منه ،وجرى اعتماده يف
مناهج عدد من اجلامعات العربية والإ�سالمية.
 -5املعامل اجلديدة للأ�صول

كتاب يف �أ�صول الفقه ،يتوخى -كما يقول امل�ؤلف -تقدمي علم الأ�صول
ب�صورة مب�سطة للمبتدئني ،وي�ساعد الهواة الراغبني يف درا�سة هذا العلم.
يتوزع الكتاب �إىل ق�سمني ،الق�سم الأول حمل عنوان «املدخل �إىل علم
الأ�صول» ،والق�سم الثاين حمل عنوان «بحوث علم الأ�صول».
�صدر يف طبعته الأوىل يف مدينة النجف �سنة (1385هـ1965/م).
 -6البنك الالربوي يف الإ�سالم

الكتاب يف الأ�صل جاء ر ًّدا على �س�ؤال بعثت به اللجنة التح�ضريية لبيت
التمويل الكويتي ،التي �شكلت يف وزارة الأوقاف لو�ضع نظام لبنك �إ�سالمي ال
ربوي.
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يف هذا الكتاب اقرتح امل�ؤلف �أن تتحدد ال�سيا�سة العامة للبنك الالربوي
يف �إطار ثالثة �أ�س�س ،هي:
� -1أن ال يخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
� -2أن يكون قاد ًرا على احلركة وحتقيق النجاح والربح كباقي امل�ؤ�س�سات.
�-3أن متكنه �صيغته الإ�سالمية من النجاح بو�صفه ً
بنكا ،و�أن ميار�س دوره
املطلوب يف احلياة االقت�صادية.
يتوزع الكتاب �إىل ف�صلني :الف�صل الأول حتدث عن تنظيم عالقات
البنك باملودعني وامل�ستثمرين ،والف�صل الثاين حتدث عن تق�سيم الوظائف
الأ�سا�سية للبنوك ،واختتم ببع�ض املالحق الفقهية� ،صدر الكتاب يف الكويت
�سنة (1389هـ1969/م).
 -7الأ�س�س املنطقية لال�ستقراء

يحاول هذا الكتاب -ح�سب قول امل�ؤلف� -إعادة بناء نظرية املعرفة على
�أ�سا�س معني ،ودرا�سة نقاطها الأ�سا�سية ،وحني �سئل ال�سيد ال�صدر عن البواعث
التي دعته لت�أليف هذا الكتاب �أجاب بقوله�« :إن مرحلة اال�سترياد يف العامل
الإ�سالمي من الغرب يجب �أن تنتهي ،وعلينا �أن ُن َ�ص ِّدر �إبداعنا �إىل الغرب»(.)1
( )1حممد احل�سيني ،الإمام ال�شهيد ال�سيد حممد باقر ال�صدر :درا�سة يف �سريته ومنهجه ،بريوت ،دار الفرات،
1989م� ،ص98
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ويذكر �أن الإعداد والتح�ضري والت�أليف لهذا الكتاب ا�ستغرق �سبع
�سنوات.
ويتوزع الكتاب �إىل �أربعة �أق�سام :الق�سم الأول تناول موقف املذهب
العقلي من الدليل اال�ستقرائي ،والق�سم الثاين تناول املذهب التجريبي كا�شفًا
عن عجزه ،والق�سم الثالث تناول تف�سري الدليل اال�ستقرائي على �أ�سا�س نظرية
االحتمال ،والق�سم الرابع تناول النقاط الرئي�سية يف نظرية املعرفة على �ضوء
النتائج امل�ستخل�صة من البحوث ال�سابقة.
وقد خرج امل�ؤلف بنظرية �أطلق عليها املذهب الذاتي للمعرفة ،ويق�صد
بها الك�شف عن اجتاه جديد يف نظرية املعرفة يختلف عن االجتاهني التقليديني:
املذهب العقلي واملذهب التجريبي.
�صدر الكتاب يف طبعته الأوىل عن دار الفكر يف بريوت �سنة
(1391هـ1972/م).
 -8بحوث يف �شرح العروة الوثقى

كتاب يف الفقه ،وهو عبارة عن تعليقه على كتاب «العروة الوثقى» للفقيه
ال�سيد حممد كاظم اليزدي؛ فقد تعارف عند فقهاء الإمامية كتابة تعليقه على
هذا الكتاب متى ما بلغ الواحد منهم درجة االجتهاد.
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�صدر الكتاب يف �أربعة �أجزاء يف مدينة النجف بالعراق ،طبع اجلزء الأول
منه �سنة (1391هـ1972/م).
 -9املدر�سة الإ�سالمية

�صدر يف حلقتني منف�صلتني ،جمعتا الحقًا يف كتاب واحد �صدر �سنة
1975م� ،سوف نتحدث عنه الحقًا.
 -10موجز �أحكام احلج

�أحكام وفتاوى فقهية حول �أداء منا�سك احلج� ،صدر يف طبعته الأوىل يف
مدينة النجف �سنة (1395هـ1976/م).
 -11تعليقه على منهاج ال�صاحلني

كتاب يف الفقه ،وهو عبارة عن تعليقه على كتاب «منهاج ال�صاحلني» للفقيه
ال�سيد حم�سن احلكيم ،يقع الكتاب يف جز�أين :اجلزء الأول للعبادات ،واجلزء
الثاين للمعامالت.
�صدر الكتاب يف طبعته الأوىل يف مدينة النجف �سنة (1395هـ1976/م).
 -12الفتاوى الوا�ضحة

ر�سالة عملية �شاملة وتف�صيلية ملختلف �أبواب الفقه ،توزعت �إىل �أربعة
�أق�سام :الق�سم الأول يف العبادات ،الق�سم الثاين يف الأموال وي�شمل الأموال
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العامة والأموال اخلا�صة ،الق�سم الثالث يف ال�سلوك اخلا�ص ،الق�سم الرابع يف
ال�سلوك العام.
وت�ضمنت هذه الر�سالة مقدمة طويلة يف �أ�صول الدين ،كما احتوت على
خامتة طويلة حملت عنوان «نظرة عامة يف العبادات».
�صدرت يف طبعتها الأوىل يف مدينة النجف �سنة (1396هـ1977 /م).
 -13بحث حول الوالية

هو يف الأ�صل ت�صدير لكتاب الدكتور عبد اهلل فيا�ض «تاريخ الإمامية
و�أ�سالفهم ال�شيعة» ال�صادر �سنة (1390هـ1970/م)� ،صدر هذا الت�صدير
يف كتاب ،بعد �أن �أدخلت عليه �إ�ضافات جديدة ،وطبع يف العراق �سنة
(1396هـ1976/م).
�صدرت من هذا الكتاب ثالث طبعات حمققة بثالثة عناوين خمتلفة،
هي:
 -1الت�شيع ظاهرة طبيعية يف �إطار الدعوة الإ�سالمية ،حققها ال�سيد طالب
الرفاعي ،و�صدرت يف القاهرة �سنة (1397هـ1977 /م).
-2ن�ش�أة ال�شيعة والت�شيع ،حققها الدكتور عبد اجلبار �شرارة� ،صدرت عن
دار الغدير يف بريوت.
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 -3الت�شيع والإ�سالم ،حققها مركز الأبحاث والدرا�سات التخ�ص�صية
لل�شهيد ال�صدر ،و�صدرت يف مدينة قم الإيرانية �ضمن الأعمال
الكاملة التي حملت عنوان «تراث ال�شهيد ال�صدر».
 -14بحث حول املهدي

هو يف الأ�صل مقدمة ملو�سوعة الإمام املهدي لل�سيد حممد ال�صدر ،طبعت
م�ستقلة يف كتاب �سنة (1397هـ1977 /م).
حقق الكتاب الدكتور عبد اجلبار �شرارة ،و�صدر يف بريوت عن مركز
الغدير �سنة (1418هـ1997/م).
 -15درو�س يف علم الأ�صول

منهجا جدي ًدا
كتاب درا�سي يف �أ�صول الفقه� ،أراد منه امل�ؤلف �أن يكون ً
وحديثًا يف درا�سة هذا العلم على مراحل متدرجة ،تبد�أ من املرحلة الأوىل والتي
تعرف باملقدمات ،وت�صل �إىل ما قبل مرحلة بحث اخلارج.
يتكون الكتاب من ثالث حلقات ،ويقع يف جز�أين� ،صدر يف بريوت عن
دار الكتاب اللبناين �سنة (1398هـ1978/م).
�صدرت حول الكتاب عدة تعليقات ،وعدة �شروح يف �أوقات خمتلفة.
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 -16املر�سل .الر�سول .الر�سالة

هو يف الأ�صل موجز �أ�صول الدين امل�ضمن يف كتاب «الفتاوى الوا�ضحة»،
�صدر بهذا العنوان يف طبعة م�ستقلة.
حققه الدكتور عبد اجلبار الرفاعي ،و�صدر بعنوان «موجز يف �أ�صول الدين»،
و�ضم �إليه حما�ضرتني حول الوحي وختم النبوة ،و�أ�ضاف �إليه مادة «نظرة عامة يف
العبادات»� ،صدر عن دار حبيب يف مدينة قم الإيرانية �سنة (1417هـ1997/م).
 -17نظرة عامة يف العبادات

هو يف الأ�صل خامتة كتاب «الفتاوى الوا�ضحة»� ،صدر عن دار التعارف يف
بريوت.
18ـ الإ�سالم يقود احلياة

كتاب ي�شتمل على �ست حلقات ،هي:
1ـ ملحة فقهية متهيدية عن م�شروع د�ستور اجلمهورية الإ�سالمية.
2ـ �صورة عن اقت�صاد املجتمع الإ�سالمي.
3ـ خطوط تف�صيلية عن اقت�صاد املجتمع الإ�سالمي.
4ـ خالفة الإن�سان و�شهادة الأنبياء.
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5ـ منابع القدرة يف الدولة الإ�سالمية.
6ـ الأ�س�س العامة للبنك يف املجتمع الإ�سالمي.
�صدر الكتاب �سنة (1399هـ1979 /م).
� -19أهل البيت تنوع �أدوار ووحدة هدف

حما�ضرات �ألقاها امل�ؤلف يف �أوقات متفرقة ،ترجع �إىل ما بني �سنة (1385هـ/
1966م) و�سنة (1388هـ1969 /م) ،و�صدرت يف كتاب بعد غيابه ،ويقال �إن
من و�ضع هذا العنوان هو ال�شيخ حممد جعفر �شم�س الدين(.)1
حقق الكتاب مركز الأبحاث والدرا�سات التخ�ص�صية لل�شهيد ال�صدر،
و�صدر �ضمن مو�سوعة تراث ال�شهيد ال�صدر بعنوان «�أئمة �أهل البيت ودورهم يف
حت�صني الر�سالة الإ�سالمية».
 -20حما�ضرات يف التف�سري املو�ضوعي للقر�آن.

جمموعة درو�س يف التف�سري �ألقاها امل�ؤلف على طلبة العلوم الدينية يف مدينة
النجف �سنة (1389هـ1970/م) ،و�صدرت منقحة يف ثالث طبعات ،هي:
 -1مقدمات يف التف�سري املو�ضوعي للقر�آن� ،صدر عن دار التوجيه
الإ�سالمي يف بريوت والكويت �سنة (1400هـ1980 /م).
(� )1أحمد �أبو زيد العاملي ،حممد باقر ال�صدر :ال�سرية وامل�سرية ،مرجع �سابق ،ج� ،4ص.371
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 -2املدر�سة القر�آنية ..ال�سنن التاريخية يف القر�آن ،نَقَّحه و�أعاد �صياغة
عباراته ال�شيخ حممد جعفر �شم�س الدين� ،صدر يف بريوت.
 -3التف�سري املو�ضوعي والفل�سفة االجتماعية يف القر�آن الكرمي� ،صدر عن
الدار العاملية يف بريوت.
يتوزع الكتاب �إىل ق�سمني :الق�سم الأول نظري ،ويتناول احلديث عن
االجتاه التجزيئي واالجتاه املو�ضوعي يف تف�سري القر�آن .والق�سم الثاين تطبيقي،
ويتناول احلديث عن ال�سنن التاريخية يف القر�آن الكرمي.
 -21املنطق الو�ضعي واليقني الريا�ضي

هو يف الأ�صل مقالة ن�شرت يف جملة الإميان العراقية ،ال�سنة الثانية،
العددان الأول والثاين �سنة (1384هـ1965 /م)� ،صدر يف كتيب �صغري �سنة
(1400هـ1980/م).
 -22ر�سالتنا

كتاب ي�ضم خم�س مقاالت افتتاحية ن�شرها امل�ؤلف يف جملة الأ�ضواء
العراقية� ،صدرت يف كتاب �سنة (1400هـ1980 /م).
 -23املحنة

حما�ضرات حول املحنة واالمتحان.
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 -24النبوة اخلامتة

حما�ضرة �ألقاها امل�ؤلف يف مدينة النجف �سنة (1388هـ1968/م) مبنا�سبة
ذكرى البعثة النبوية ال�شريفة� ،أعاد حتريرها وحتقيقها ال�سيد جودت القزويني،
و�صدرت يف كتاب �سنة (1402هـ1982 /م).
هذه امل�ؤلفات طبعت عدة طبعات يف بريوت وقم ،وجمعت كاملة ،و�صدرت
يف ع�شرين جمل ًدا بعنوان «تراث ال�شهيد ال�صدر»� ،صدرت يف مدينة قم الإيرانية
عن مركز الأبحاث والدرا�سات التخ�ص�صية لل�شهيد ال�صدر.
كما �أن هذه امل�ؤلفات ُت ْرجِ َمت �إىل اللغة الفار�سية وطبعت عدة طبعات.
ال�صدر  ..وامل�شروع الفكري

ك�شفت م�ؤلفات ال�سيد ال�صدر عن م�شروع فكري عرف ومتيز به ،ودعا �إليه،
وعمل من �أجله ،و�سعى لرفده وتطويره ،وبناء َل ِب َناته ،وتكميل حلقاته.
وبد�أ ال�سيد ال�صدر الإعالن عن هذا امل�شروع الفكري مع �صدور كتابه
«فل�سفتنا» ،الذي اعتربه نقطة انطالق لتفكري مت�سل�سل يحاول درا�سة الإ�سالم
من القاعدة �إىل القمة ،و�أنه ميثل -ح�سب قوله -احللقة الأوىل يف معاجلة ال�صرح
الإ�سالمي ال�شامخ ،لتتلوها بعد ذلك الدرا�سات املتعلقة بالبنيات الفوقية لهذا
ال�صرح الإ�سالمي.
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ولعل �أو�ضح ن�ص ي�شرح فل�سفة امل�شروع الفكري لل�سيد ال�صدر ،هو ما �أ�شار
�إليه يف مقدمة كتابه «اقت�صادنا» ،حني حتدث عن �أن ما يريده من هذه الدرا�سات
الإ�سالمية هو �أن تكتمل يف نهاية املطاف -ح�سب قوله�« -صورة ذهنية كاملة عن
خا�صا يف
ومنهجا ًّ
الإ�سالم ،بو�صفه عقيدة حية يف الأعماق ،ونظا ًما كام ًال للحياةً ،
الرتبية والتفكري»(.)1
و�إن �أول ن�ص ميكن الرجوع �إليه عند النظر والت�أمل يف هذا امل�شروع
الفكري ،هو التمهيد املطول ن�سب ًّيا الذي خ�ص به ال�سيد ال�صدر كتاب «فل�سفتنا»،
وحتدث فيه عن �أهم املذاهب االجتماعية الكربى التي ت�سود ـ ح�سب قوله ـ
الذهنية الإن�سانية العامة ،ويقوم بينها ال�صراع الفكري على مدى اختالف
وجودها االجتماعي يف حياة الإن�سان ،وهذه املذاهب االجتماعية يف نظره �أربعة:
النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل ،والنظام اال�شرتاكي ،والنظام ال�شيوعي ،والنظام
الإ�سالمي.
والنتيجة التي ينتهي �إليها ال�سيد ال�صدر يف نهاية املطاف ،وبعد درا�سة
وحتليل هذه املذاهب االجتماعية الأربعة ،يقول عنها �إن «امل�شكلة الأ�سا�سية التي
تتولد عنها كل ال�شرور االجتماعية ،وتنبعث منها خمتلف �ألوان الآثام ،مل تعالج

( )1حممد باقر ال�صدر ،اقت�صادنا ،بريوت ،دار التعارف1991 ،م� ،ص.25
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املعاجلة ال�صحيحة التي حت�سم الداء ،وت�ست�أ�صله من ج�سم املجتمع الب�شري يف
غري املذهب االجتماعي للإ�سالم من مذاهب»(.)1
ويرتتب على هذا الأمر يف نظر ال�سيد ال�صدر «�أن نقف عند املبد أ� الإ�سالمي
يف فل�سفته عن احلياة والكون ،ويف فل�سفته عن االجتماع واالقت�صاد ،ويف ت�شريعاته
ومناهجه؛ لنح�صل على املفاهيم الكاملة للوعي الإ�سالمي ،والفكر الإ�سالمي
ال�شامل ،مقارنني بينه وبني املبادئ الأخرى فيما يقرر من مناهج ويتبنى من
عقيدة»(.)2
وقد �أراد ال�سيد ال�صدر �أن يتخذ من الفل�سفة نقطة بداية وانطالق مل�شروعه
الفكري ،وذلك بناء على خلفية يقررها بقوله�« :إن درا�ستنا لكل مبد�أ تبد�أ بدرا�سة
ما يقوم عليه من عقيدة عامة من احلياة والكون وطريقة فهمهما ،فمفاهيم كل
مبد أ� عن احلياة والكون ت�شكل البنية الأ�سا�سية لكيان ذلك املبد�أ ،وامليزان الأول
المتحان املبادئ هو اختبار قواعدها الفكرية الأ�سا�سية التي يتوقف على مدى
�أحكامها و�صحتها �أحكام البنيات الفوقية وجناحها»(.)3

( )1حممد باقر ال�صدر ،فل�سفتنا ،بريوت ،دار التعارف1998 ،م� ،ص.45
( )2املرجع ال�سابق� ،ص.46
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.46
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ولأجل هذا خ�ص�ص ال�سيد ال�صدر كتاب «فل�سفتنا» ليكون احللقة الأوىل
لدرا�سة البنية التحتية القاعدية ،التي هي نقطة االنطالق للمبد�أ الذي هو-ح�سب
قوله -عقيدة يف احلياة ينبثق عنها نظام للحياة ،ومن ثم قام بدرا�سة البنيات
الفوقية يف م�ؤلفاته الأخرى يف «اقت�صادنا» وغريه.
وعند النظر يف هذا امل�شروع الفكري ميكن القول �إن ال�سيد ال�صدر �أراد منه
�أن يتحرك يف اجتاهني ،اجتاه ناظر �إىل اخلارج ،واجتاه ناظر �إىل الداخل:
 .ب�ش�أن االجتاه الأول حاول ال�سيد ال�صدر نقد املذاهب االجتماعية
القائمة وامل�ؤثرة يف عامل اليوم ،وحتدي ًدا الر�أ�سمالية واال�شرتاكية واملارك�سية،
وهي املذاهب املتنازعة واملتدافعة مع املذهب االجتماعي الإ�سالمي ،مع الرتكيز
ال�شديد على نقد املارك�سية من الناحيتني التاريخية والفل�سفية.
وهذا الرتكيز على املارك�سية كما جتلى بو�ضوح كبري يف كتابي «فل�سفتنا»
و«اقت�صادنا» ،يرجع �إىل �أمرين �أ�سا�سيني ،هما:

الأمر الأول :له طابع فل�سفي �شرحه ال�سيد ال�صدر يف متهيده لكتاب
«فل�سفتنا» ،بقوله �إن «النظام الر�أ�سمايل الدميقراطي لي�س منبثقًا من عقيدة
معينة عن احلياة والكون ،وال مرتك ًزا على فهم كامل لقيمها التي تت�صل باحلياة
االجتماعية وت�ؤثر فيها ،وهو لهذا لي�س مبد أ� باملعنى الدقيق للفظ املبد�أ؛ لأن املبد�أ
عقيدة يف احلياة ينبثق عنها نظام للحياة.
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و�أما اال�شرتاكية وال�شيوعية املارك�سيتان فقد و�ضعتا على قاعدة فكرية وهي
«الفل�سفة املادية اجلدلية»(.)1
لهذا يرى ال�سيد ال�صدر �أننا �أمام «فل�سفتني (املارك�سية والإ�سالم) البد
من درا�ستهما لنتبني القاعدة الفكرية ال�صحيحة للحياة التي يجب �أن ن�شيد
عليها وعينا االجتماعي وال�سيا�سي لق�ضية العامل كله ،ومقيا�سنا االجتماعي
وال�سيا�سي الذي نقي�س به قيم الأعمال ،ونزن به �أحداث الإن�سانية يف م�شاكلها
الفردية والدولية»(.)1
الأمر الثاين :له طابع مو�ضوعي يتعلق باملد ال�شيوعي الذي �شهد �صعو ًدا
كب ًريا يف العراق خالل فرتة خم�سينيات القرن الع�شرين ،و�شكل حتد ًيا فكر ًّيا
م�ستف ًّزا بقوة ،حيث امتدت ت�أثرياته �إىل داخل البيئات الإ�سالمية ،وو�صلت �إىل
احلوزات الدينية( )2يف مدينة النجف معقل الدر�س الديني ،وحتول بع�ض طلبة
الدرا�سات الدينية �سواء عراقيني �أو عرب �إىل املارك�سية.
الو�ضع الذي اعتربته الأو�ساط الدينية �آنذاك خط ًرا متفاق ًما ،ومثل هذا
الو�صف ا�ستخدمه ال�سيد ال�صدر يف حما�ضرة له ،وهو يتحدث عن كيفية التعامل
مع هذا التحدي ،وح�سب قوله« :حينما مر بالعراق املد الأحمر ال�شيوعي ،كنت
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.46
()2لفظ ا�صطالحي للمدر�سة الفقهية التابعة للمذهب ال�شيعي اجلعفري ،وتنق�سم هذه احلوزة العلمية �إىل مدر�ستني
�أ�سا�سيتني يف الع�صر احلايل :احلوزة العلمية يف النجف ،واحلوزة العلمية يف قم.
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�ألف مرة ومرة �أمتحن نف�سي� ،أوجه �إىل نف�سي هذا ال�س�ؤال� :إين الآن �أ�شعر ب�أمل
�شديد لأن العراق مهدد بخطر ال�شيوعية ،لكن هل �أين �سوف �أ�شعر بنف�س هذا
الأمل وبنف�س هذه الدرجة لو �أن هذا اخلطر وجه �إىل �إيران بد ًال عن العراق ،لو
وجه �إىل باك�ستان بد ًال عن العراق و�إيران ،لو وجه �إىل �أي بلد �آخر من بالد
امل�سلمني الكربى بد ًال عن هذه البالد ،هل �سوف �أ�شعر بنف�س الأمل �أو ال �أ�شعر
بنف�س الأمل؟!
�أوجه هذا ال�س�ؤال �إىل نف�سي حتى �أمتحن نف�سي ،لأرى �أن هذا الأمل
الذي �أعي�شه لأجل تغلغل ال�شيوعية يف العراق ،هل هو لأجل خبز �سوف ينقطع
عني؟! �أو ملقام �شخ�صي �سوف يتهدم؟! �أو لكيان �سوف ي�ضيع؟ لأن م�صاحلي
ال�شخ�صية مرتبطة بالإ�سالم �إىل حد ما؟!
فهل �أملي لأجل �أن هذه امل�صالح ال�شخ�صية يف خطر؟!
�إذا كان هكذا ،إ� ًذا ف�سوف يكون �أملي لل�شيوعية يف العراق �أ�شد من �أملي
لل�شيوعية يف �إيران� ،أو �أ�شد من �أملي لل�شيوعية يف باك�ستان.
و�أما �إذا كان �أملي هلل تعاىل� ،إذا كان �أملي لأين �أريد �أن ُي ْع َب َد اهلل يف الأر�ض،
أفواجا ..
و�أريد �أن ال يخرج النا�س من دين اهلل � ً
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فحينئذ �سوف �أرتفع عن حدود العراق و�إيران وباك�ستان� ،سوف �أعي�ش
مل�صالح الإ�سالم� ،سوف �أتفاعل مع الأخطار التي تهدد الإ�سالم بدرجة واحدة
دون فرق بني العراق و�إيران وباك�ستان ،وبني �أي �أرجاء العامل الإ�سالمي
الأخرى»(.)1
وقد ا�ستدعى هذا التحدي جمابهته بكافة ال�سبل ،لكن املجابهة الأهم
جاءت من ال�سيد ال�صدر ،الذي قدم �أعمق جمابهة فكرية للأ�س�س الفل�سفية
للمارك�سية واملادية اجلدلية ،و�أ�شار �إىل مثل هذا الر�أي الدكتور �أكرم زعيرت يف
حديثه عن كتاب «فل�سفتنا» بقوله�« :إنني �أعتقد �أن املادية الديالكتيكية املارك�سية
مل جتابه مبناق�شات فل�سفية واعية فاهمة ،ومل ُت ْق َرع بردود علمية من قبل ُك ّتاب
العرب املتفل�سفني كما جوبهت وكما قرعت بهذا الكتاب� ،أجل �إنه مل ينازلها
فل�سف ًّيا ُم َناز ٌِل عربي �أو م�سلم عنيد ح�سب اطالعي مثل حممد باقر ال�صدر»(.)2
 .وب�ش�أن االجتاه الثاين املتعلق بالداخل ،حاول ال�سيد ال�صدر يف م�شروعه
الفكري التحرك يف نطاقني �أ�سا�سيني ،هما:
النطاق الأول :له طابع م�ؤ�س�سي ،ويت�صل باحلوزات واملعاهد واجلامعات
الدينية ،حيث حاول ال�سيد ال�صدر حتديث مناهج الدرا�سات الإ�سالمية؛ فقد
(� )1أحمد �أبو زيد العاملي ،حممد باقر ال�صدر :ال�سرية وامل�سرية ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.296
()2املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص.344
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�أراد من م�ؤلفاته «فل�سفتنا» و«اقت�صادنا» و«الأ�س�س املنطقية لال�ستقراء» و«درو�س
يف علم الأ�صول»� ،أن تكون مناهج جديدة وحديثة للتدري�س يف احلوزات الدينية
بد ًال عن املناهج التقليدية القدمية.
وذلك من �أجل �أن تواكب هذه احلوزات تطورات الع�صر ،وتكون يف
م�ستوى �شروطه وحتدياته ،وحتى ُتخرج علماء ومفكرين وجمتهدين وفقهاء
يكونون يف م�ستوى قيادة الأمة فكر ًّيا وثقاف ًّيا و�سيا�س ًّيا.
النطاق الثاين :له طابع ذهني ،ويت�صل بالأفراد وال ُّن َخب ،حيث حاول
ال�سيد ال�صدر من خالل م�ؤلفاته ال�سعي �إىل بناء الإن�سان امل�سلم �صاحب العقل
الربهاين املنفتح والواعي بق�ضايا الع�صر ،والذي ينه�ض بدوره وم�س�ؤوليته يف
نه�ضة الأمة وتقدمها ،ويكون قاد ًرا على مواجهة التحديات والإ�شكاليات الفكرية
والثقافية ،ومداف ًعا عن الإ�سالم والثقافة الإ�سالمية بعقلية برهانية ومنطقية.
فقد �أراد ال�سيد ال�صدر من كتابه «فل�سفتنا» بناء الر�ؤية الكونية التوحيدية
والقاعدة الفكرية العميقة واملتما�سكة عند الإن�سان امل�سلم ،و�أراد من كتابه
«اقت�صادنا» �أن يتعرف الإن�سان امل�سلم على اكت�شاف مناهج احلل الإ�سالمي لق�ضايا
ومع�ضالت الع�صر ،ومنها ق�ضايا ومع�ضالت االقت�صاد ،و�أراد من كتابه «الأ�س�س
املنطقية لال�ستقراء» بناء التفكري العلمي واملنطقي والربهاين عند الإن�سان امل�سلم،
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و�أراد من كتابه «املعامل اجلديدة للأ�صول» بناء الذهنية اال�ستنباطية من م�صادر
ال�شريعة عند الإن�سان امل�سلم.
هذه يف نظري فل�سفة ومالمح وخال�صة امل�شروع الفكري لل�سيد ال�صدر،
وال �شك يف �أهمية وحيوية هذا امل�شروع الذي ما زالت احلاجة �إليه ملحة ،و�ستظل
ملحة ب�صورة م�ستمرة.
«املدر�سة الإ�سالمية»

هذا الكتاب هو يف �صلب امل�شروع الفكري لل�سيد ال�صدر؛ لكونه وثيق
ال�صلة بكتابي «فل�سفتنا» و«اقت�صادنا» ،وهما ال�شقيقان الفكريان كما ي�صفهما
ال�سيد ال�صدر ،فبعد �صدور هذين الكتابني وتداولهما وتعرف النا�س عليهما،
نبعت احلاجة لهذا الكتاب.
فقد الحظ ال�سيد ال�صدر -والحظ �آخرون �أي�ضً ا -مدى التفاوت بني
امل�ستوى الفكري العايل الذي عرب عنهما كتا َبا «فل�سفتنا» و«اقت�صادنا» ،وبني
واقع الفكر الذي تعي�شه بالدنا بوجه عام ،حيث �صعب على الكثري من النا�س
مواكبة ذلك امل�ستوى العايل �إال ب�شيء كثري من اجلهد ،فكانت ال�ضرورة حللقات
متو�سطة يتدرج خاللها القارئ �إىل امل�ستوى الأعلى ،وي�ستعني بها على تفهم
ذلك امل�ستوى.
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ومن هنا ن�ش�أت فكرة كتاب «املدر�سة الإ�سالمية» ،التي يراد منها ح�سب
قول ال�سيد ال�صدر «�إعطاء الفكر الإ�سالمي يف م�ستوى مدر�سي �ضمن حلقات
مت�سل�سلة ت�سري يف اجتاه موا ٍز لل�سل�سلة الرئي�سية :فل�سفتنا واقت�صادنا ،وت�شرتك معها
يف حمل الر�سالة الفكرية للإ�سالم ،وتتفق و�إياها يف الطريقة والأهداف الرئي�سية
و�إن اختلفت يف الدرجة وامل�ستوى»(.)1
وخالل النظر والتفكري يف فكرة كتاب «املدر�سة الإ�سالمية» ،حدد ال�سيد
ال�صدر ثالث خ�صائ�ص اعتربها متثل الطابع العام لهذه الفكرة ،وت�شرح طبيعة
املزاج الفكري الذي تت�سم به ،وتك�شف عن املفارقات التي تتمايز عن كتابي
«فل�سفتنا» و«اقت�صادنا» ،وهذه اخل�صائ�ص الثالث هي:
� -1إن الغر�ض املبا�شر من «املدر�سة الإ�سالمية» هو الإقناع �أكرث من
الإبداع؛ ولهذا فهي ت�ستمد موادها الفكرية من «فل�سفتنا» و«اقت�صادنا»
و�أ�شقائهما الفكريني ،وتعر�ضها يف م�ستواها املدر�سي اخلا�ص ،وال تلتزم
يف �أفكارها �أن تكون معرو�ضة لأول مرة.
 -2ال تتقيد «املدر�سة الإ�سالمية» بال�صيغة الربهانية للفكرة دائ ًما ،فالطابع
الربهاين فيها �أقل برو ًزا منه يف �أفكار «فل�سفتنا» و�أ�شقائه ،وفقًا لدرجة
ال�سهولة والتب�سيط املتوخاة يف احللقات املدر�سية.
( )1حممد باقر ال�صدر ،املدر�سة الإ�سالمية ،الطبعة احلالية� ،ص. 4
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-3تعالج «املدر�سة الإ�سالمية» نطاقًا فكر ًّيا �أو�سع من املجال الفكري الذي
تبا�شره «فل�سفتنا» و�أ�شقا�ؤه؛ لأنها ال تقت�صر على اجلوانب الرئي�سية
يف الهيكل الإ�سالمي العام ،و�إمنا تتناول �أي�ضً ا النواحي اجلانبية من
التفكري الإ�سالمي ،وتعالج �شتى املو�ضوعات الفل�سفية �أو االجتماعية
�أو التاريخية �أو القر�آنية التي ت�ؤثر يف تنمية الوعي الإ�سالمي ،وبناء
وتكميل ال�شخ�صية الإ�سالمية من الناحية الفكرية والروحية(.)1
�صدرت «املدر�سة الإ�سالمية» يف �أول الأمر يف حلقتني منف�صلتني ،ثم
ُجمعتا يف كتاب واحد ،وهاتان احللقتان هما:
احللقة الأوىل� :صدرت بعنوان «الإن�سان املعا�صر وامل�شكلة االجتماعية»،
وهي يف الأ�صل التمهيد املطول لكتاب «فل�سفتنا» ،مع بع�ض التعديالت ال�ضرورية،
والتو�سع يف �شرح بع�ض املفاهيم ،مع �إ�ضافة ف�صلني جديدين ،هما :الف�صل الأول
الذي يتحدث عن الإن�سان املعا�صر وقدرته على حل امل�شكلة االجتماعية.
والف�صل الأخري الذي يتحدث عن موقف الإ�سالم من احلرية وال�ضمان.
وقد افتتح ال�سيد ال�صدر هذه احللقة باحلديث عن م�شكلة الإن�سانية اليوم،
معت ًربا �أن م�شكلة العامل التي مت أل فكر الإن�سانية اليوم ،ومت�س واقعها بال�صميم
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.5 -4

50

زكي امليالد

50

هي م�شكلة النظام االجتماعي ،التي تتلخ�ص -ح�سب قوله -يف �إعطاء �أ�صدق
�إجابة عن �س�ؤال :ما هو النظام الذي ي�صلح للإن�سانية وت�سعد به يف حياتها
االجتماعية؟
هذا ال�س�ؤال ميثل حمور النقا�ش يف هذه احللقة ،و�أراد منه ال�سيد ال�صدر
�أن يكون مدخ ًال ملناق�شة الأنظمة الفكرية الكربى ،والإجابات التي قدمتها هذه
الأنظمة حول ال�س�ؤال املذكور ،وذلك يف �سياق البحث عن اكت�شاف النظام
االجتماعي الأ�صلح للإن�سانية كافة.
ويرى ال�سيد ال�صدر �أن هذه امل�شكلة عميقة اجلذور يف تاريخ الب�شرية ،وقد
واجهها الإن�سان منذ �أن ن�ش�أت يف واقعه احلياة االجتماعية ،ودفعت بالإن�سانية
�إىل خو�ض جهاد طويل ،وكفاح حافل مبختلف �ألوان ال�صراع يف امليادين كافة:
الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها.
لكن �إح�سا�س الإن�سان املعا�صر بامل�شكلة االجتماعية يف نظر ال�سيد ال�صدر،
بات �أ�شد من �أي وقت م�ضى؛ فهو اليوم �أكرث وع ًيا ملوقفه من هذه امل�شكلة ،و�أقوى
حت�س�سا بتعقيداتها؛ وذلك لأن الإن�سان املعا�صر �أ�صبح يعي �أن امل�شكلة هي من
ً
�صنعه ،و�أن النظام االجتماعي ال ُي ْفر�ض عليه من �أعلى بال�شكل الذي ُت ْفر�ض
عليه القوانني الطبيعية التي تتحكم يف عالقات الإن�سان بالطبيعة.
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بعد حتديد امل�شكلة التي واجهت الإن�سانية يف البحث عن النظام االجتماعي
الأ�صلح ،انتقل ال�سيد ال�صدر �إىل البحث عن كيف عاجلت الإن�سانية هذه
امل�شكلة؟ ليلقي نظرة على ما متلكه الإن�سانية اليوم ،ويف كل زمان من الإمكانات
وال�شروط ال�ضرورية لإعطاء اجلواب ال�صحيح عن ال�س�ؤال ال�سالف الذكر.
ويف هذا النطاق ظهرت �أربعة مذاهب ،تعترب �أهم املذاهب االجتماعية التي
عرفتها الإن�سانية ،وت�أثرت بها ،وهي:
 -1النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل.
 -2النظام اال�شرتاكي.
 -3النظام ال�شيوعي.
 -4النظام الإ�سالمي.
واملفارقة اجلوهرية بني هذه الأنظمة يف نظر ال�سيد ال�صدر� ،أن املذاهب
الثالثة الأوىل متثل ثالث وجهات نظر ب�شرية و�ضعها الإن�سان للإجابة عن �س�ؤال:
ما هو النظام الأ�صلح وفقًا لإمكاناته وقدراته املحدودة؟
 .و�أما النظام الإ�سالمي  -ح�سب قوله  -فهو يعر�ض نف�سه على ال�صعيد
االجتماعي بو�صفه دي ًنا قائ ًما على �أ�سا�س الوحي ،ومع ًطى �إله ًّيا ،ال فك ًرا جتريب ًّيا
منبثقًا عن قدرة الإن�سان و�إمكاناته.
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وعلى �ضوء هذا التحديد ،حاول ال�سيد ال�صدر درا�سة وحتليل هذه الأنظمة
الأربعة ،مبتدئًا احلديث عن النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل ،ويتلخ�ص هذا النظام
يف نظره بتبني احلريات الأربع :ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والفكرية ،وال�شخ�صية.
فاحلرية ال�سيا�سية جتعل لكل فرد كال ًما م�سمو ًعا ،ور أ� ًيا حمرت ًما يف تقرير
احلياة العامة للأمة ،ور�سم قوانينها ،وتعيني ال�سلطات القائمة حلمايتها.
واحلرية االقت�صادية ترتكز على الإميان باالقت�صاد احلر ،الذي يعطي كل فرد
مطلق احلرية يف �إنتاج �أي �أ�سلوب ،و�سلوك �أي طريق لك�سب الرثوة وت�ضخيمها
وم�ضاعفتها ،وهي خري �ضمان للم�صلحة االجتماعية العامة.
واحلرية الفكرية تعني �أن يعي�ش النا�س �أحرا ًرا يف عقائدهم و�أفكارهم؛
فالدولة ال ت�سلب هذه احلرية عن فرد ،وال متنعه عن ممار�سة حقه فيها ،والإعالن
عن �أفكاره ومعتقداته ،والدفاع عن وجهات نظره.
واحلرية ال�شخ�صية تعرب عن حترر الإن�سان يف �سلوكه اخلا�ص من خمتلف
�ألوان ال�ضغط والتحديد.
و�أما احلرية الدينية فما هي �إال تعبري عن احلرية الفكرية يف جانبها العقائدي،
وعن احلرية ال�شخ�صية يف اجلانب العملي الذي يت�صل بال�شعائر وال�سلوك.
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ومن حيث الفل�سفة العامة ،ف�إن هذا النظام يرتكز على �أن م�صالح املجتمع
مرتبطة مب�صالح الأفراد؛ فالفرد هو القاعدة التي يجب �أن يرتكز عليها هذا النظام
االجتماعي ،والدولة ال�صاحلة هي اجلهاز الذي ُي َ�س َّخر خلدمة الفرد ،والأداة القوية
حلفظ م�صاحله وحمايتها.
ويف نقده لهذا النظام (النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل) ،يرى ال�سيد ال�صدر
�أن «من الوا�ضح �أن هذا النظام االجتماعي نظام مادي خال�ص� ،أخذ فيه الإن�سان
منف�ص ًال عن مبدئه و�آخرته ،حمدو ًدا باجلانب النفعي من حياته املادية ،وافرت�ض
على هذا ال�شكل .ولكن هذا النظام يف نف�س الوقت الذي كان م�شب ًعا بالروح
ب على فل�سفة مادية للحياة ،وعلى درا�سة مف�صلة لها.
املادية الطاغية مل ُي نْ َ
فاحلياة يف اجلو االجتماعي لهذا النظام ُف ِ�ص َلت عن كل عالقة خارجة عن
حدود املادية واملنفعة ،ولكن مل يهي�أ لإقامة هذا النظام فهم فل�سفي كامل لعملية
الف�صل هذه .وال �أعني بذلك �أن العامل مل يكن فيه مدار�س للفل�سفة املادية
و�أن�صار لها ،بل كان فيه �إقبال على النزعة املادية ،ت�أث ًرا بالعقلية التجريبية التي
�شاعت منذ بداية االنقالب ال�صناعي ،وبروح ال�شك والتبلبل الفكري الذي
�أحدثه انقالب الر�أي يف طائفة من الأفكار كانت تعد من �أو�ضح احلقائق و�أكرثها
�صحة ،وبروح التمرد وال�سخط على الدين املزعوم ،الذي كان يجمد الأفكار
والعقول ،ويتملق للظلم واجلربوت ،وينت�صر للف�ساد االجتماعي يف كل معركة
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يخو�ضها مع ال�ضعفاء وامل�ضطهدين ،فهذه العوامل الثالثة �ساعدت على بعث
املادية يف كثري من العقليات الغربية»(.)1
� .أما النظامان اال�شرتاكي وال�شيوعي ،فيتفقان يف �أن الإن�سان �سوف
يجيء عليه اليوم الذي متوت يف نف�سه الدوافع ال�شخ�صية والفردية ،وحتيا فيه
العقلية اجلماعية والنوازع اجلماعية ،فال يفكر �إال يف امل�صلحة االجتماعية ،وال
يندفع �إال يف �سبيلها.
ولأجل هذا كان من ال�ضروري �إقامة نظام ا�شرتاكي؛ ليتخل�ص فيه الإن�سان
من طبيعته احلا�ضرة ،ويكت�سب الطبيعة امل�ستعدة ال�ستقبال النظام ال�شيوعي.
ومن الناحية ال�سيا�سية ،ف�إن ال�شيوعية «ت�ستهدف يف نهاية �شوطها الطويل
�إىل حمو الدولة من املجتمع ،حني تتحقق املعجزة ،وتعم العقلية اجلماعية كل
الب�شر ،فال يفكر اجلميع �إال يف امل�صلحة املادية للمجموع ،و�أما قبل ذلك ،ما
دامت املعجزة غري حمققة ،وما دام الب�شر غري موحدين يف طبقة ،واملجتمع ينق�سم
خال�صا ،فهو حكم
�إىل قوى ر�أ�سمالية وعمالية ،فالالزم �أن يكون احلكم عمال ًّيا ً
دميقراطي يف حدود دائرة العمال ،ودكتاتوري بالن�سبة �إىل العموم»(.)2

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .46 -45
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .65
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ويف تقييمه ونقده لهذا النظام ،يرى ال�سيد ال�صدر «�أن النظام ال�شيوعي
و�إن عالج جملة من �أدواء (�أمرا�ض) الر�أ�سمالية احلرة مبحوه للملكية الفردية ،غري
�أن هذا العالج له م�ضاعفات طبيعية جتعل ثمن العالج باه ًظا ،وطريقة تنفيذه
�شاقة على النف�س ال ميكن �سلوكها �إال �إذا ف�شلت �سائر الطرق والأ�ساليب .هذا
من ناحية ،ومن ناحية �أخرى هو عالج ناق�ص ال ي�ضمن الق�ضاء على الف�ساد
االجتماعي كله ،لأنه مل يحالفه ال�صواب يف ت�شخي�ص الداء ،وتعيني النقطة التي
انطلق منها ال�شر حتى اكت�سح العامل يف ظل الأنظمة الر�أ�سمالية ،فبقيت تلك
النقطة حمافظة على مو�ضعها من احلياة االجتماعية يف املذهب ال�شيوعي .وبهذا
مل تظفر الإن�سانية باحلل احلا�سم مل�شكلتها الكربى ،ومل حت�صل على الدواء الذي
يطبب �أدواءها وي�ست�أ�صل �أعرا�ضها اخلبيثة.
جدا؛ ف�إن من �ش�أنه الق�ضاء على
�أما م�ضاعفات هذا العالج فهي ج�سيمة ًّ
حريات الأفراد لإقامة امللكية ال�شيوعية مقام امللكيات اخلا�صة»(.)1
 .وحني ي�صل �إىل النظام الإ�سالمي ،يرى ال�سيد ال�صدر �أن الإ�سالم
«و�ضع يده على نقطة الداء احلقيقية يف النظام االجتماعي للدميقراطية ،وما
�إليه من �أنظمة فمحاها حم ًوا ين�سجم مع الطبيعة الإن�سانية .ف�إن نقطة االرتكاز
الأ�سا�سية ملا �ضجت به احلياة الب�شرية من �أنواع ال�شقاء ،و�ألوان امل�آ�سي هي النظرة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.69
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املادية �إىل احلياة ،التي نخت�صرها بعبارة مقت�ضبة يف :افرتا�ض حياة الإن�سان يف
مقيا�سا
هذه الدنيا هي كل ما يف احل�ساب من �شيء ،و�إقامة امل�صلحة ال�شخ�صية ً
لكل فعالية ون�شاط»(.)1
وحني مييز ال�سيد ال�صدر النظام الإ�سالمي عن باقي الأنظمة الأخرى،
يرى �أن امليزة «الأ�سا�سية للنظام الإ�سالمي تتمثل يف ما يرتكز عليه من فهم
معنوي للحياة ،و�إح�سا�س خلقي بها ،واخلط العري�ض يف هذا النظام هو اعتبار
الفرد واملجتمع م ًعا ،وت�أمني احلياة الفردية واالجتماعية ب�شكل متوازن ،فلي�س
الفرد هو القاعدة املركزية يف الت�شريع واحلكم ،ولي�س الكائن االجتماعي الكبري
هو ال�شيء الوحيد الذي تنظر �إليه الدولة وت�شرع حل�سابه»(.)2
احللقة الثانية� :صدرت بعنوان «ماذا تعرف عن االقت�صاد الإ�سالمي؟»،
وهي م�ستوحاة من الق�سم الثاين لكتاب «اقت�صادنا».
وحتاول هذه احللقة الإجابة عن �س�ؤال حموري هو :هل يوجد يف الإ�سالم
مذهب اقت�صادي؟

( )1املرجع ال�سابق� ،ص.87
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .96
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وحتددت �إجابة ال�سيد ال�صدر عن هذا ال�س�ؤال بالك�شف عن املفارقة بني
املذهب االقت�صادي وعلم االقت�صاد؛ فاملذهب االقت�صادي ُي ْق�صد به �إيجاد طريقة
لتنظيم احلياة االقت�صادية كما ينبغي �أن توجد وفقًا لت�صورات هذا املذهب العامة
عن العدالة ،ويق�صد بعلم االقت�صاد درا�سة هذه الطريقة واكت�شاف ظواهرها حني
تطبق يف املجتمع ،وعلى هذا الأ�سا�س ميكن القول بوجود مذهب اقت�صادي يف
الإ�سالم.
وبعد �أن قلب ال�سيد ال�صدر وجهات النظر يف درا�سة وحتليل هذه املفارقة
اجلوهرية ،ا�ستخل�ص النتائج التالية:
�أو ًال� :أن علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي يختلفان يف مهمتهما
الأ�سا�سية؛ لأن مهمة العلم اكت�شاف احلياة االقت�صادية وظواهرها
كما توجد يف الواقع ،ومهمة املذهب �إيجاد طريقة لتنظيم احلياة
االقت�صادية كما ينبغي �أن توجد وفقًا لت�صوراته العامة عن العدالة،
فالعلم يعمل لتج�سيد الواقع ،واملذهب يعمل لتج�سيد العدالة.
ثان ًيا�:أن علم االقت�صاد يبحث يف الإنتاج والتوزيع م ًعا ،كما �أن املذهب
االقت�صادي يبحث يف الإنتاج والتوزيع �أي�ضً ا ،وال �أ�سا�س للتفرقة
بينهما على �أ�سا�س املو�ضوع ،بجعل الإنتاج مو�ضو ًعا للعلم ،والتوزيع
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مو�ضو ًعا للمذهب؛ لأن العلم واملذهب يختلفان يف مهمة البحث
وطريقته ،ال يف مو�ضوعه.
ثالثًا�:أن قوانني علم االقت�صاد يف الإنتاج تعرب عن حقائق ثابتة يف خمتلف
املجتمعات ،مهما كان نوع املذهب االقت�صادي املطبق عليها .و�أما
قوانني علم االقت�صاد يف التوزيع فهي ت�شرط عادة ب�إطار مذهبي
معني ،مبعنى �أن العامل االقت�صادي يفرت�ض جمتم ًعا يطبق مذه ًبا
كالر�أ�سمالية واحلرية االقت�صادية ،ثم يحاول �أن يكت�شف قوانينه
وحركة احلياة االقت�صادية فيه.
وبهذا الت�صور املحكم يكون ال�سيد ال�صدر قد بلور الطريق �أمام �إمكانية
البحث عن املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ،و�أقام �أطروحة كتابه «اقت�صادنا» على
اكت�شاف هذا املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ،والربهنة على وجوده.
هذه هي فكرة الإطار العام لكتاب «املدر�سة الإ�سالمية» ،و�أود هنا الإ�شارة
�إىل مالحظتني:
املالحظة الأوىل :نتفق مع ال�سيد ال�صدر وال نختلف معه يف نقده للنظام
الدميقراطي الر�أ�سمايل ،والك�شف عن عيوبه وثغراته ،لكننا مع ذلك ينبغي �أن
نعرتف مبا حققته املجتمعات الأوروبية لنف�سها من نظام �سيا�سي د�ستوري يتقيد
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بالقانون ،ويف�صل بني ال�سلطات ،ويحرتم حقوق الإن�سان وكرامته ،وي�ضمن
احلريات العامة ،ويكفل التداول ال�سلمي على ال�سلطة.
هذه املكت�سبات ال ميكن غ�ض النظر عنها� ،أو عدم االعرتاف بها� ،أو
التقليل من �أهميتها.
املالحظة الثانية� :أن املارك�سية التي مثلت حتد ًيا فكر ًّيا م�ستف ًّزا للفكر
الإ�سالمي �آنذاك ،و�أجربت ال�سيد ال�صدر على جمابهتها ،واالن�شغال بنقد �أ�س�سها
الفل�سفية ومرتكزاتها التاريخية ،هذه املارك�سية قد ت�صدعت اليوم ،وان�سحبت �إىل
الوراء ،وتراجعت ،ومل تعد متثل حتد ًيا كما كانت بالأم�س ،وهذه مفارقة �شديدة
الأهمية.
م�صادر الدرا�سة عن ال�سيد ال�صدر

لعل من �أهم م�صادر الدرا�سة عن ال�سيد ال�صدر �سريته وفكره ،تتحدد يف
امل�ؤلفات التالية ،وهي مرتبة بح�سب تاريخها يف ال�صدور:
1ـ جتديد الفقه الإ�سالمي ..حممد باقر ال�صدر بني النجف و�شيعة العامل،
مل�ؤلفه الدكتور �شبلي املالط ،ترجمة :غ�سان غ�صن ،بريوت ،دار النهار،
1998م ،والكتاب يف الأ�صل ر�سالة دكتوراه �أعدها امل�ؤلف ،وهو حمامي
لبناين م�سيحي و�أ�ستاذ يف كلية احلقوق جامعة القدي�س يو�سف ،و�صدر
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يف كتاب باللغة الإجنليزية عن دار ن�شر جامعة كمربدج �سنة 1993م،
وحاز جائزة جمعية الدرا�سات ال�شرق الأو�سطية يف الواليات املتحدة
الأمريكية لأف�ضل م�ؤلف �أكادميي لعامي 1993م1994 -م.
� -2سرية ال�سيد ال�صدر التي كتبها ال�سيد كاظم احلائري يف مقدمة كتابه
«مباحث الأ�صول» ،ال�صادر �سنة 1407هـ� ،صدرت فيما بعد م�ستقلة
يف كتاب بعنوان «ال�شهيد ال�صدر� ..سمو الذات و�سمو املوقف».
-3حممد باقر ال�صدر ..درا�سات يف حياته وفكره ،ملجموعة من الكتاب،
�صدر عن دار الإ�سالم يف لندن� ،سنة 1996م.
 -4ال�شهيد ال�صدر� ..سنوات املحنة و�أيام احل�صار ،حممد ر�ضا النعماين،
ن�شره امل�ؤلف يف �إيران �سنة 1996م ،و�أثار جد ًال ونقا�شً ا يف وقته.
 -5حممد باقر ال�صدر ال�سرية وامل�سرية يف حقائق ووثائق ،م�ؤلفه �أحمد
عبد اهلل �أبو زيد العاملي� ،صدر عن دار العارف للمطبوعات يف بريوت
�سنة 2007م ،ويقع يف خم�سة �أجزاء ،ويقدم هذا الكتاب عر�ضً ا
تف�صيل ًّيا موثقًا ل�سرية ال�شهيد ال�صدر من الوالدة حتى ال�شهادة .ويعد
هذا الكتاب -و�سيظل� -أهم كتاب �صدر عن �سرية ال�سيد ال�صدر،
و�سيكون كتابًا مرجع ًّيا يحتاج �إليه كل من يتطرق �إىل �سرية ال�سيد
ال�صدر.

ت�أليف
حممـد باقـر ال�صـدر

ُطبِع لأول مرة عام 1395هـ1975 /م

كلمة امل�ؤلف

قبل ثالث �سنوات قمنا مبحاولة متوا�ضعة لدرا�سة �أعمق الأ�س�س التي تقوم
عليها املارك�سية والإ�سالم ،وكان كتاب «فل�سفتنا» تعب ًريا عن هذه املحاولة ،ونقطة
مت�سل�سل ،يحاول �أن يدر�س الإ�سالم من القاعدة �إىل القمة.
انطالقٍ لتفك ٍري
ٍ
وهكذا �صدر «فل�سفتنا» ،وتاله بعد �سنتني تقري ًبا «اقت�صادنا» ،وال يزال
ال�شقيقان الفكر َّيان بانتظار �أ�شقّاء �آخرين؛ لتكتمل املجموعة الفكرية التي ن�أمل
تقدميها �إىل امل�سلمني.
وقد الحظنا منذ البدء  -بالرغم من الإقبال املنقطع النظري الذي قوبلت
به هذه املجموعة ،حتى نَ ِف َد كتاب فل�سفتنا خالل عدة �أ�سابيع تقري ًبا� -أقول:
الحظنا مدى التفاوت بني الفكر الإ�سالمي يف م�ستواه العايل وواقع الفكر الذي
نعي�شه يف بالدنا بوجه عام ،حتى �صعب على كث ٍري مواكبة ذلك امل�ستوى العايل
�إال ب�شيء كثري من اجلهد ،فكان البد من حلقات متو�سطة يتد َّرج خاللها القارئ
�إىل امل�ستوى الأعلى ،وي�ستعني بها على َت َف ُّهم ذلك امل�ستوى.

4

املدر�سة الإ�سالمية

4

وهنا ن�ش�أت فكرة «املدر�سة الإ�سالمية»� ،أي حماولة �إعطاء الفكر الإ�سالمي
يف م�ستوى مدر�سي �ضمن حلقات مت�سل�سلة ت�سري يف اجتاه موا ٍز لل�سل�سلة الرئي�سية:
«فل�سفتنا» و«اقت�صادنا» ،وت�شرتك معها يف حمل الر�سالة الفكرية للإ�سالم ،وتتفق
و�إياها يف الطريقة والأهداف الرئي�سية ،و�إن اختلفت يف الدرجة وامل�ستوى.
وحددنا خالل التفكري يف �إ�صدار «املدر�سة الإ�سالمية» خ�صائ�ص الفكر
املدر�سي التي يتك َّون منها الطابع العام ،وا ِمل َزاج الفكري للمدر�سة الإ�سالمية
التي نحاول �إ�صدارها.
وتتلخ�ص هذه اخل�صائ�ص فيما يلي:
� -1إن الغر�ض املبا�شر من «املدر�سة الإ�سالمية» :الإقناع �أكرث من الإبداع،
ولهذا فهي قد
ت�ستمد موا ّدها الفكرية من «فل�سفتنا» و«اقت�صادنا» و�أ�شقّائهما
ّ
الفكر َّي نْي ،وتعر�ضها يف م�ستواها املدر�سي اخلا�ص ،وال تلتزم يف �أفكارها �أن تكون
معرو�ضة لأول مرة.
 -2ال تتقيد «املدر�سة الإ�سالمية» بال�صيغة الربهانية للفكرة دائ ًما ،فالطابع
الربهاين فيها �أقل برو ًزا منه يف �أفكار «فل�سفتنا» و�أ�شقائها ،وفقًا لدرجة ال�سهولة
املتوخاة يف احللقات املدر�سية.
والتب�سيط ّ
 -3تعالج «املدر�سة الإ�سالمية» نطاقًا فكر ًّيا �أو�سع من املجال الفكري الذي
تبا�شره «فل�سفتنا» و�أ�ش ّقا�ؤها؛ لأنها ال تقت�صر على اجلوانب الرئي�سية يف الهيكل

كلمة امل�ؤلف
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الإ�سالمي العام ،و�إمنا تتناول �أي�ضً ا النواحي اجلانبية من التفكري الإ�سالمي،
وتعالج �شَ َّتى املو�ضوعات الفل�سفية �أو االجتماعية �أو الت�أريخية �أو القر�آنية التي
ت�ؤثر يف تنمية الوعي الإ�سالمي ،وبناء وتكميل ال�شخ�صية الإ�سالمية من الناحية
الفكرية والروحية.
وقد قدر اهلل تعاىل �أن تلتقي فكرة «املدر�سة الإ�سالمية» بفكرة �أخرى عن
متهيد فل�سفتنا ،فتمتزج الفكرتان وتخرجان �إىل النور يف هذا الكتاب.
وكانت الفكرة الأخرى من وحي الإحلاح املتزايد من ُق َّرائنا الأعزاء
على �إعادة طبع كتاب «فل�سفتنا» ،وكنت �أ�ستميحهم فر�صة لإجناز احللقة الثالثة
«اقت�صادنا» ،والقيام مبحاولة تو�سعة وتب�سيط البحوث التي عاجلناها يف «فل�سفتنا»
قبل �أن ن�ست�أنف طبعه للمرة الثانية ،الأمر الذي يتطلب فرا ًغا ال �أملكه الآن.
وعلى هذا الأ�سا�س �أخذت رغبة القراء الأعزاء تتجه نحو متهيد كتاب
«فل�سفتنا» بالذات؛ لأن �إعادة طبعه ال تكلف اجلهد الذي يتطلبه ا�ستئناف طبع
الكتاب كله .وكانت الطلبات التي ترد ال تدع جما ًال لل�شك يف �ضرورة ا�ستجابة
الطلب.
وهنا التقت الفكرتان ،فلماذا ال يكون متهيد كتاب «فل�سفتنا» هو احللقة
الأوىل من �سل�سلة املدر�سة الإ�سالمية؟
وهكذا كان.
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ولكنا مل نَ ْك َت ِف بطبع التمهيد فح�سب ،بل �أدخلنا عليه بع�ض التعديالت
�شرحا �أو�سع ،كمفهومه عن غريزة ُح ِّب الذات،
ال�ضرورية ،و�أعطينا بع�ض مفاهيمه ً
مهم نْي:
و�أ�ضفنا �إليه ف�ص َل نْي َّ
�أحدهما :الإن�سان املعا�صر وقدرته على حل امل�شكلة االجتماعية،
وهو الف�صل الأول يف الكتاب ،يتناول مدى �إمكانات الإن�سانية لو�ضع النظام
االجتماعي الكفيل ب�سعادتها وكمالها.
والآخر :موقف الإ�سالم من احلرية وال�ضمان ،وهو الف�صل الأخري من
الكتاب؛ قمنا فيه بدرا�سة مقارنة ملوقف الإ�سالم والر�أ�سمالية من احلرية ،وموقف
الإ�سالم واملارك�سية من ال�ضمان.
وبهذا َت َ�ضا َع َف التمهيد واكت�سب ا�سمه اجلديد «الإن�سان املعا�صر
وامل�شكلة االجتماعية» ،بو�صفه «احللقة الأوىل» من «املدر�سة الإ�سالمية» ،واهلل
ويل التوفيق.
حممد باقر ال�صدر

1
الإن�سان املعا�صر وامل�شكلة االجتماعية
الإن�سان املعا�صر وقدرته على حل امل�شكلة االجتماعية

م�شكلة الإن�سانية اليوم
الإن�سانية ومعاجلتها للم�شكلة
�أهم املذاهب االجتماعية

م�شكلة الإن�سانية اليوم

�إن م�شكلة العامل التي متلأ فكر الإن�سانية اليوم ،ومت�س واقعها بال�صميم هي
تتلخ�ص يف �إعطاء �أ�صدق �إجابة عن ال�س�ؤال
م�شكلة النظام االجتماعي ،التي ّ
الآتي:
ما هو النظام الذي ي�صلح للإن�سانية وت�سعد به يف حياتها االجتماعية؟

ومن الطبيعي �أن حتتل هذه امل�شكلة مقامها اخلطري ،و�أن تكون يف تعقيدها
وتنوع �ألوان االجتهاد يف حلها م�صد ًرا للخطر على الإن�سانية ذاتها؛ لأن النظام
داخل يف ح�ساب احلياة الإن�سانية ،وم�ؤثر يف كيانها االجتماعي بال�صميم.
وهذه امل�شكلة عميقة اجلذور يف الأغوار البعيدة من تاريخ الب�شرية ،وقد
واجهها الإن�سان منذ ن�ش�أت يف واقعه احلياة االجتماعية ،وانبثقت الإن�سانية
اجلماعية تتمثل يف عدة �أفراد جتمعهم عالقات وروابط م�شرتكة؛ ف�إن هذه العالقات
يف حاجة  -بطبيعة احلال � -إىل توجيه وتنظيم �شامل ،وعلى مدى ان�سجام هذا
التنظيم مع الواقع الإن�ساين وم�صاحله يتوقف ا�ستقرار املجتمع و�سعادته.
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وقد دفعت هذه امل�شكلة بالإن�سانية يف ميادينها الفكرية وال�سيا�سية �إىل
خو�ض جهاد طويل وكفاح حافل مبختلف �ألوان ال�صراع ،وب�شتى مذاهب العقل
الب�شري التي ترمي �إىل �إقامة ال�صرح االجتماعي وهند�سته ،ور�سم خططه وو�ضع
ركائزه .وكان جها ًدا مرهقًا ي�ضج بامل�آ�سي واملظامل ،ويزخر بال�ضحكات والدموع،
وتقرتن فيه ال�سعادة بال�شقاء ،كل ذلك ملا كان يتمثل يف تلك الألوان االجتماعية
من مظاهر ال�شذوذ واالنحراف عن الو�ضع االجتماعي ال�صحيح .ولوال وم�ضات
�شعت يف حلظات من تاريخ هذا الكوكب لكان املجتمع الإن�ساين يعي�ش يف م�أ�ساة
م�ستمرة ،و�سبح دائم يف الأمواج الزاخرة.
وال نريد �أن ن�ستعر�ض الآن �أ�شواط اجلهاد الإن�ساين يف امليدان االجتماعي؛
لأننا ال نق�صد بهذه الدرا�سة �أن ن�ؤرخ للإن�سانية املعذبة ،و�أجوائها التي تقلبت
فيها منذ الآماد البعيدة ،و�إمنا نريد �أن نواكب الإن�سانية يف واقعها احلا�ضر ،ويف
�أ�شواطها التي انتهت �إليها؛ لنعرف الغاية التي يجب �أن ينتهي �إليها ال�شوط،
وال�ساحل الطبيعي الذي ال بد لل�سفينة �أن ت�شق طريقها �إليه وتر�سو عنده لت�صل
�إىل ال�سالم واخلري ،وت�ؤوب �إىل حياة م�ستقرة ،يعمرها العدل وال�سعادة بعد جهد
وعناء طويلني ،وبعد تطواف عري�ض يف �شتى النواحي وخمتلف االجتاهات.
والواقع �أن �إح�سا�س الإن�سان املعا�صر بامل�شكلة االجتماعية �أ�شد من
�إح�سا�سه بها يف �أي وقت م�ضى من �أدوار التاريخ القدمي؛ فهو الآن �أكرث وع ًيا
حت�س�سا بتعقيداتها؛ لأن الإن�سان احلديث �أ�صبح يعي
ملوقفه من امل�شكلة ،و�أقوى ً
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�أن امل�شكلة من �صنعه ،و�أن النظام االجتماعي ال يفر�ض عليه من �أعلى بال�شكل
الذي تفر�ض عليه القوانني الطبيعية التي تتحكم يف عالقات الإن�سان بالطبيعة.
على العك�س من الإن�سان القدمي الذي كان ينظر يف كثري من الأحايني �إىل النظام
االجتماعي وك�أنه قانون طبيعي ،ال ميلك يف مقابله اختيا ًرا وال قدرة؛ فكما ال
ي�ستطيع �أن يطور من قانون جاذبية الأر�ض ،كذلك ال ي�ستطيع �أن يغيرّ العالقات
االجتماعية القائمة .ومن الطبيعي �أن الإن�سان حني بد�أ ي�ؤمن ب�أن هذه العالقات
مظهر من مظاهر ال�سلوك التي يختارها الإن�سان نف�سه ،وال يفقد �إرادته يف جمالها
�أ�صبحت امل�شكلة االجتماعية تعك�س فيه  -يف الإن�سان الذي يعي�شها فكر ًّيا -
مرارة ثورية بد ًال من مرارة اال�ست�سالم.
والإن�سان احلديث من ناحية �أخرى �أخذ يعا�صر تطو ًرا هائ ًال يف �سيطرة
الإن�سانية على الطبيعة مل ي�سبق له نظري .وهذه ال�سيطرة املتنامية ب�شكل مرعب
وبقفزات العمالقة تزيد يف امل�شكلة االجتماعية تعقي ًدا ،وت�ضاعف من �أخطارها؛
لأنها تفتح بني يدي الإن�سان جماالت جديدة وهائلة لال�ستغالل ،وت�ضاعف من
�أهمية النظام االجتماعي ،الذي يتوقف عليه حتديد ن�صيب كل فرد من تلك
املكا�سب الهائلة التي تقدمها الطبيعة اليوم ب�سخاء للإن�سان.
وهو بعد هذا ميلك من جتارب �سلفه  -على مر الزمن  -خربة �أو�سع و�أكرث
�شمو ًال وعمقًا من اخلربات االجتماعية التي كان الإن�سان القدمي ميتلكها ويدر�س

12

املدر�سة الإ�سالمية

12

امل�شكلة االجتماعية يف �ضوئها .ومن الطبيعي �أن يكون لهذه اخلربة اجلديدة �أثرها
الكبري يف تعقيد امل�شكلة ،وتنوع الآراء يف حلها ،واجلواب عليها.

الإن�سانية ومعاجلتها للم�شكلة

نريد الآن  -وقد عرفنا امل�شكلة� ،أو ال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي واجهته
الإن�سانية منذ مار�ست وجودها االجتماعي الواعي ،وتفننت يف املحاوالت التي
قدمتها للجواب عليه عرب تاريخها املديد  -نريد وقد عرفنا ذلك �أن نلقي نظرة على
ما متلكه الإن�سانية اليوم ،ويف كل زمان من الإمكانات وال�شروط ال�ضرورية لإعطاء
اجلواب ال�صحيح على ذلك ال�س�ؤال الأ�سا�سي ال�سالف الذكر :ما هو النظام
الذي ي�صلح للإن�سانية وت�سعد به يف حياتها االجتماعية؟
فهل يف مقدور الإن�سانية �أن تقدم هذا اجلواب؟
وما هو القدر الذي يتوفر  -يف تركيبها الفكري والروحي  -من ال�شروط
الالزمة للنجاح يف ذلك؟
وما هي نوعية ال�ضمانات التي تكفل للإن�سانية جناحها يف االمتحان،
وتوفيقها يف اجلواب الذي تعطيه على ال�س�ؤال ،ويف الطريقة التي تختارها حلل
امل�شكلة االجتماعية ،والتو�صل �إىل النظام الأ�صلح الكفيل ب�سعادة الإن�سانية
وت�صعيدها �إىل �أرفع امل�ستويات؟
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و�ضوحا :كيف ت�ستطيع الإن�سانية املعا�صرة �أن تدرك  -مث ًال -
وبتعبري �أكرث ً
�أن النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل� ،أو دكتاتورية الربوليتاريا اال�شرتاكية� ،أو غريهما
هو النظام الأ�صلح؟ و�إذا �أدركت هذا �أو ذاك فما هي ال�ضمانات التي ت�ضمن لها
�أنها على حق و�صواب يف �إدراكها؟
ولو �ضمنت هذا �أي�ضً ا ،فهل يكفي �إدراك النظام الأ�صلح ومعرفة الإن�سان
به لتطبيقه وحل امل�شكلة االجتماعية على �أ�سا�سه� ،أو يتوقف تطبيق النظام على
عوامل �أخرى قد ال تتوفر بالرغم من معرفة �صالحه وجدارته؟
وترتبط هذه النقاط التي �أثرناها الآن� -إىل حد كبري -باملفهوم العام عن
املجتمع والكون؛ ولذلك تختلف طريقة معاجلتها من ِق َبل الباحثني تب ًعا الختالف
مفاهيمهم العامة عن ذلك .ولنبد�أ باملارك�سية.
ر�أي املارك�سية

ترى املارك�سية �أن الإن�سان يتكيف روح ًّيا وفكر ًّيا وفقًا لطريقة الإنتاج،
ونوعية القوى املنتجة ،فهو ب�صورة م�ستقلة عنها ال ميكنه �أن يفكر تفك ًريا اجتماع ًّيا،
�أو �أن يعرف ما هو النظام الأ�صلح؟ و�إمنا القوى املنتجة هي التي متلي عليه هذه
املعرفة ،وتتيح له اجلواب على ال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي طرحناه يف فاحتة احلديث،
وهو بدوره يردد �صداها بدقة و�أمانة ،فالطاحونة الهوائية  -مث ًال  -تبعث يف
الإن�سانية ال�شعور ب�أن النظام الإقطاعي هو النظام الأ�صلح ،والطاحونة البخارية
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التي خلفتها تلقن الإن�سان �أن النظام الر�أ�سمايل هو الأجدر بالتطبيق ،وو�سائل
الإنتاج الكهربائية والذرية اليوم تعطي املجتمع م�ضمونًا فكر ًّيا جدي ًدا ،ي�ؤمن ب�أن
الأ�صلح هو النظام اال�شرتاكي.
فقدرة الإن�سانية على �إدراك النظام الأ�صلح ،هي متا ًما قدرتها على ترجمة
املدلول االجتماعي للقوى املنتجة وترديد �صداها.
و�أما ال�ضمانات التي تكفل للإن�سانية �صوابها و�صحة �إدراكها وجناحها
يف ت�صورها للنظام الأ�صلح فهي تتمثل يف حركة التاريخ ال�سائرة �إىل الأمام
دو ًما؛ فمادام التاريخ يف ر�أي املارك�سية يت�سلق الهرم ،ويزحف ب�صورة ت�صاعدية
دائ ًما ،فالبد �أن يكون الإدراك االجتماعي اجلديد للنظام الأ�صلح هو الإدراك
ال�صحيح.
و�أما الإدراك التقليدي القدمي فهو خاطئ ،ما دام قد تك َّون �إدراك اجتماعي
�أحدث منه؛ فالذي ي�ضمن للإن�سان ال�سوفياتي اليوم �صحة ر�أيه االجتماعي
هو� :أن هذا الر�أي ميثل اجلانب اجلديد من الوعي االجتماعي ،ويعرب عن مرحلة
�صحيحا دون غريه من الآراء القدمية.
جديدة من التاريخ ،فيجب �أن يكون
ً
�صحيح �أن بع�ض الأفكار االجتماعية قد تبدو جديدة  -بالرغم من زيفها-
كالفكر النازي يف الن�صف الأول من هذا القرن؛ حيث بدا وك�أنه تعبري عن تطور
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تاريخي جديد ،ولكن �سرعان ما تنك�شف �أمثال هذه الأفكار امل َق َّنعة ،ويظهر
خالل التجربة �أنها لي�ست �إال رج ًعا للأفكار القدمية ،وتعب ًريا عن مراحل تاريخية
بالية ،ولي�ست �أفكا ًرا جديدة مبعنى الكلمة.
وهكذا ت�ؤكد املارك�سية على �أن جدة الفكر االجتماعي (مبعنى انبثاقه عن
ظروف تاريخية جديدة التكون) ،هي الكفيلة ب�صحته ما دام التاريخ يف جتدد
ارتقائي.
وهناك �شيء �آخر ،وهو� :أن �إدراك الإن�سانية اليوم  -مث ًال  -للنظام
اال�شرتاكي  -بو�صفه النظام الأ�صلح  -ال يكفي يف ر�أي املارك�سية لإمكان تطبيقه
ما مل تخ�ض الطبقة التي تنتفع بهذا النظام �أكرث من �سواها  -وهي الطبقة العاملة
يف مثالنا � -صرا ًعا طبق ًّيا عنيفًا �ضد الطبقة التي من م�صلحتها االحتفاظ بالنظام
ال�سابق .وهذا ال�صراع الطبقي امل�سعور يتفاعل مع �إدراك النظام الأ�صلح ،في�شتد
و�ضوحا ،وهو بدوره ُي َع ِّمق الإدراك وينميه
ال�صراع كلما منا هذا الإدراك وازداد
ً
كلما ا�شتد وا�ستفحل.
ووجهة النظر املارك�سية هذه تقوم على �أ�سا�س مفاهيم املادية التاريخية،
التي نقدناها يف درا�ستنا املو�سعة للمارك�سية االقت�صادية.
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وما ن�ضيفه الآن تعلي ًة على ذلك هو� :أن التاريخ نف�سه يربهن على �أن الأفكار
االجتماعية ب�ش�أن حتديد نوعية النظام الأ�صلح لي�ست من خلق القوى املنتجة،
بل للإن�سان �أ�صالته و�إبداعه يف هذا املجال ب�صورة م�ستقلة عن و�سائل الإنتاج،
و�إال فكيف تف�سر لنا املارك�سية ظهور فكرة الت�أميم ،واال�شرتاكية وملكية الدولة
يف فرتات زمنية متباعدة من التاريخ؟! فلو كان الإميان بفكرة الت�أميم -بو�صفه
النظام الأ�صلح كما ي�ؤمن الإن�سان ال�سوفياتي اليوم  -نتيجة لنوعية القوى املنتجة
ال�سائدة اليوم ،فما معنى ظهور الفكرة نف�سها يف �أزمنة �سحيقة مل تكن متلك من
هذه القوى املنتجة �شي ًئا؟!
�أفلم يكن �أفالطون ي�ؤمن بال�شيوعية ،ويت�صور مدينته الفا�ضلة على �أ�سا�س
�شيوعي؟! فهل كان �إدراكه هذا من معطيات الو�سائل احلديثة يف الإنتاج التي
مل يكن الإغريق ميلك منها �شي ًئا؟!
ماذا �أقول؟ بل �إن الأفكار اال�شرتاكية بلغت قبل �ألفني من ال�سنني من
الن�ضج والعمق يف ذهنية بع�ض كبار املفكرين ال�سيا�سيني درجة �أتاحت لها جما ًال
للتطبيق ،كما يطبقها الإن�سان ال�سوفياتي اليوم مع بع�ض الفروق.
فهذا « َو و ِ -دي» �أعظم الأباطرة الذين حكموا ال�صني من �أ�سرة (هان)،
كان ي�ؤمن -يف �ضوء خربته وجتاربه -باال�شرتاكية باعتبارها النظام الأ�صلح ،فقام
بتطبيقها عام (187 -140ق.م) ،فجعل موارد الرثوة الطبيعية ً
ملكا للأمة ،و�أممَّ
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�صناعات ا�ستخراج امللح واحلديد وع�صر اخلمر ،و�أراد �أن يق�ضي على �سلطان
خا�صا للنقل والتبادل ت�شرف
الو�سطاء وامل�ضاربني يف جهاز التجارة ،ف�أن�ش�أ نظا ًما ًّ
عليه الدولة ،و�سعى بذلك لل�سيطرة على التجارة ،حتى ي�ستطيع منع تقلب الأ�سعار
الفجائي .فكان عمال الدولة هم الذين يتولون �ش�ؤون نقل الب�ضائع وتو�صيلها �إىل
�أ�صحابها يف جميع �أنحاء البالد ،وكانت الدولة نف�سها تخزن ما زاد من ال�سلع عن
حاجة الأهلني ،وتبيعها �إذا �أخذت �أثمانها يف االرتفاع فوق ما يجب ،كما ت�شرتيها
�إذا انخف�ضت الأ�سعار .و�شرع يقيم املن�ش�آت العامة العظيمة ليوجد بذلك عم ًال
ملاليني النا�س الذين عجزت ال�صناعات اخلا�صة عن ا�ستيعابهم.
فتحم�س ب�إميان
وكذلك اعتلى العر�ش يف بداية التاريخ امل�سيحي «واجن ماجن»ّ ،
لفكرة �إلغاء الرقّ  ،والق�ضاء على العبودية ونظام الإقطاع ،كما �آمن الأوروبيون يف
بداية الع�صر الر�أ�سمايل .و�ألغى الرقّ  ،وانتزع الأرا�ضي من الطبقة الإقطاعية ،و�أممّ
وق�سمها ق�س ًما مت�ساوية ،وو ّزعها على الز ّراع ،وح ّرم بيع الأرا�ضي
الأر�ض الزراعيةّ ،
و�شراءها ليمنع بذلك من عودة الأمالك الوا�سعة �إىل ما كانت عليه من قبل ،و�أممّ
املناجم وبع�ض ال�صناعات الكربى .فهل ميكن �أن يكون ( َووَ -دي) �أو(واجن ماجن)
قد ا�ستوحيا �إدراكهما االجتماعي ونهجهما ال�سيا�سي هذا من قوى البخار� ،أو
أ�سا�سا للتفكري اال�شرتاكي.
قوى الكهرباء� ،أو الذرة التي تعتربها املارك�سية � ً
وهكذا ن�ستنتج� :أن �إدراك هذا النظام �أو ذاك  -بو�صفه النظام الأ�صلح -
لي�س �صنيعة لهذه الو�سيلة من و�سائل الإنتاج �أو تلك.
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كما �أن احلركة التقدمية للتاريخ التي تربهن املارك�سية عن طريقها على �أن
جدة الفكر ت�ضمن �صحته ،لي�ست �إال �أ�سطورة �أخرى من �أ�ساطري التاريخ؛ ف�إن
جدا.
حركات االنتكا�س وذوبان احل�ضارة كثرية ًّ
ر�أي املفكرين غري املارك�سيني

و�أما املفكرون غري املارك�سيني فهم يقررون عادة� :أن قدرة الإن�سان على
�إدراك النظام الأ�صلح تنمو عنده من خالل التجارب االجتماعية التي يعي�شها؛
فحينما يطبق الإن�سان االجتماعي نظا ًما معي ًنا ،ويج�سده يف حياته ،ي�ستطيع �أن
يالحظ من خالل جتربته لذلك النظام الأخطاء ونقاط ال�ضعف امل�سترتة فيه،
والتي تتك�شف له على مر الزمن ،فتمكنه من تفكري اجتماعي �أكرث ب�صرية
وخربة ،وهكذا يكون ب�إمكان الإن�سان �أن يفكر يف النظام الأ�صلح ،وي�ضع جوابه
على ال�س�ؤال الأ�سا�سي يف �ضوء جتاربه وخربته ،وكلما تكاملت وكرثت جتاربه �أو
الأنظمة التي جربها ازداد معرفة وب�صرية ،و�صار �أكرث قدرة على حتديد النظام
الأ�صلح وت�صور معامله.
ف�س�ؤالنا الأ�سا�سي« :ما هو النظام الأ�صلح؟» لي�س �إال ك�س�ؤال :ما هي �أ�صلح
طريقة لتدفئة ال�سكن؟ هذا ال�س�ؤال الذي واجهه الإن�سان منذ �أح�س بالربد وهو
يف كهفه �أو مغارته ،ف�أخذ يفكر يف اجلواب عليه ،حتى اهتدى -يف �ضوء مالحظاته
�أو جتاربه العديدة� -إىل طريقة �إيجاد النار ،وظل يثابر ويجاهد يف �سبيل احل�صول
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على جواب �أف�ضل عرب جتاربه املديدة ،حتى انتهى �أخ ًريا �إىل اكت�شاف الكهرباء
وا�ستخدامه يف التدفئة.
وكذلك �آالف امل�شاكل التي كانت تعرت�ض حياته ،ف�أدرك طريقة حلها
خالل التجربة ،وازداد �إدراكه دقة كلما كرثت التجربة ،كم�شكلة احل�صول على
�أ�صلح دواء لل�سل� ،أو �أ�سهل و�سيلة ال�ستخراج النفط� ،أو �أ�سرع وا�سطة للنقل
وال�سفر� ،أو �أف�ضل طريقة حلياكة ال�صوف ،....وما �إىل ذلك من م�شاكل وحلول.
فكما ا�ستطاع الإن�سان �أن يحل هذه امل�شاكل ،وي�ضع اجلواب عن تلك
الأ�سئلة من خالل جتاربه كذلك ي�ستطيع �أن يجيب على �س�ؤال« :ما هو النظام
الأ�صلح؟» من خالل جتاربه االجتماعية التي تك�شف له عن �سيئات وحما�سن
النظام املجرب ،وتربز ردود الفعل له على ال�صعيد االجتماعي.
الفرق بني التجربة الطبيعية واالجتماعية

وهذا �صحيح �إىل درجة ما؛ ف�إن التجربة االجتماعية تتيح للإن�سان �أن يقدم
جوابه على �س�ؤال :ما هو النظام الأ�صلح؟ كما �أتاحت له جتارب الطبيعة �أن
يجيب عن الأ�سئلة الأخرى العديدة التي اكتنفت حياته منذ البداية.
ولكننا يجب �أن نفرق � -إذا �أردنا �أن ندر�س امل�س�ألة على م�ستوى �أعمق-
بني التجارب االجتماعية التي يكون الإن�سان خاللها �إدراكه للنظام الأ�صلح،
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وبني التجارب الطبيعية التي يكت�سب الإن�سان خاللها معرفته ب�أ�سرار الطبيعة
وقوانينها وطريقة اال�ستفادة منها :ك�أجنح دواء� ،أو �أ�سرع وا�سطة لل�سفر� ،أو �أف�ضل
طريقة للحياكة� ،أو �أ�سهل و�سيلة ال�ستخراج النفط� ،أو �أجنع طريقة لفلق الذرة مث ًال.
ف�إن التجارب االجتماعية � -أي جتارب الإن�سان االجتماعي للأنظمة
االجتماعية املختلفة  -ال ت�صل يف عطائها الفكري �إىل درجة التجارب الطبيعية،
وهي جتارب الإن�سان لظواهر الطبيعة؛ لأنها تختلف عنها يف عدة نقاط ،وهذا
االختالف ي�ؤدي �إىل تفاوت قدرة الإن�سان على اال�ستفادة من التجارب الطبيعية
واالجتماعية .فبينما ي�ستطيع الإن�سان �أن يدرك �أ�سرار الظواهر الطبيعية ،ويرتقي
يف �إدراكه هذا �إىل ذروة الكمال على مر الزمن بف�ضل التجارب الطبيعية والعلمية،
ال ي�سري يف جمال �إدراكه االجتماعي للنظام الأ�صلح �إال �س ًريا بطي ًئا ،وال يت�أتى
له ب�شكل قاطع �أن يبلغ الكمال يف �إدراكه االجتماعي هذا ،مهما توافرت جتاربه
االجتماعية وتكاثرت.
ويجب علينا  -ملعرفة هذا � -أن ندر�س تلك الفروق املهمة بني طبيعة
التجربة االجتماعية والتجربة الطبيعية لن�صل �إىل احلقيقة التي قررناها ،وهي:
�أن التجربة الطبيعية قد تكون قادرة على منح الإن�سان عرب الزمن فكرة كاملة عن
الطبيعة ،ي�ستخدمها يف �سبيل اال�ستفادة من ظواهر الطبيعة وقوانينها .و�أما التجربة
االجتماعية فهي ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن للإن�سان �إيجاد هذه الفكرة الكاملة عن
امل�س�ألة االجتماعية.
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وتتلخ�ص �أهم تلك الفروق فيما يلي:
�أوال� :أن التجربة الطبيعية ميكن �أن يبا�شرها وميار�سها فرد واحد ،في�ستوعبها
باملالحظة والنظرة ،ويدر�س ب�صورة مبا�شرة كل ما ينك�شف خاللها من حقائق
و�أخطاء ،فينتهي من ذلك �إىل فكرة معينة ترتكز على تلك التجربة.
و�أما التجربة االجتماعية فهي عبارة عن جت�سيد النظام املجرب يف جمتمع
وتطبيقه عليه؛ فتجربة النظام الإقطاعي �أو الر�أ�سمايل  -مث ًال  -تعني ممار�سة
املجتمع لهذا النظام فرتة من تاريخه ،وهي لأجل ذلك ال ميكن �أن يقوم بها فرد
واحد وي�ستوعبها ،و�إمنا يقوم بالتجربة االجتماعية املجتمع كله ،وت�ستوعب مرحلة
تاريخية من حياة املجتمع �أو�سع كث ًريا من هذا الفرد �أو ذاك ،فالإن�سان حني يريد
�أن ي�ستفيد من جتربة اجتماعية ال ي�ستطيع �أن يعا�صرها بكل �أحداثها ،كما كان
يعا�صر التجربة الطبيعية حني يقوم بها� ،إمنا يعا�صر جان ًبا من �أحداثها ،ويتحتم
عليه �أن يعتمد يف االطالع على �سائر ظواهر التجربة وم�ضاعفاتها على احلد�س
واال�ستنتاج والتاريخ.
ثان ًيا� :أن التفكري الذي تبلوره التجربة الطبيعية �أكرث مو�ضوعية ونزاهة من
التفكري الذي ي�ستمده الإن�سان من التجربة االجتماعية.
وهذه النقطة من �أهم النقاط اجلوهرية التي متنع التجربة االجتماعية
من االرتفاع �إىل م�ستوى التجربة الطبيعية والعلمية ،فالبد من جالئها ب�شكل
كامل.
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ففي التجربة الطبيعية ترتبط م�صلحة الإن�سان  -الذي ي�صنع تلك التجربة-
باكت�شاف احلقيقة ،احلقيقة كاملة �صريحة دون مواربة ،ولي�س له  -يف الغالب-
�أدنى م�صلحة بتزوير احلقيقة �أو طم�س معاملها التي تتك�شف خالل التجربة ،ف�إذا
�أراد  -مث ًال � -أن يجرب درجة ت�أثّر جراثيم ّ
ال�سل مبادة كيماوية معينة حني �إلقائها
يف حميط تلك اجلراثيم ،ف�سوف ال يهمه �إال معرفة درجة ت�أثرها مهما كانت عالية
�أو منخف�ضة ،ولن ينفعه يف عالج ال�سل ومكافحته �أن يز ِّور احلقيقة ،فيبالغ يف
درجة ت�أثرها �أو يهون منها .وعلى هذا الأ�سا�س يتجه تفكري املُ َج ِّرب  -يف العادة -
اجتا ًها مو�ضوع ًّيا نزي ًها.
و�أما يف التجربة االجتماعية فال تتوقف م�صلحة املجرب دائ ًما على
جتلية احلقيقة ،واكت�شاف النظام االجتماعي الأ�صلح ملجموع الإن�سانية،
بل قد يكون من م�صلحته اخلا�صة �أن ي�سرت احلقيقة عن الأنظار .فال�شخ�ص
الذي ترتكز م�صاحله على نظام الر�أ�سمالية واالحتكار� ،أو على النظام الربوي
جدا �أن جتيء احلقيقة م�ؤكدة لنظام
للم�صارف  -مث ًال � -سوف يكون من م�صلحته ًّ
الر�أ�سمالية واالحتكار والربا امل�صريف ،بو�صفه النظام الأ�صلح؛ حتى ت�ستمر منافعه
التي ُي ِد ُّرها عليه ذلك النظام ،فهو �إذن لي�س مو�ضوع ًّيا بطبيعته ما دام الدافع
الذاتي يحثه على اكت�شاف احلقيقة باللون الذي يتفق مع م�صاحله اخلا�صة.
وكذلك ال�شخ�ص الآخر الذي تتعار�ض م�صلحته اخلا�صة مع الربا �أو
االحتكار ال يهمه �شيء كما يهمه �أن تثبت احلقيقة ب�شكل ُيدين الأنظمة الربوية
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واالحتكارية ،فهو حينما يريد �أن ي�ستنتج اجلواب على امل�س�ألة االجتماعية «ما هو
النظام الأ�صلح؟» من خالل درا�سته االجتماعية يقرتن دائ ًما بقوة داخلية حتبذ له
�شخ�صا حماي ًدا مبعنى الكلمة.
وجهة نظر معينة ،ولي�س ً
وهكذا نعرف �أن تفكري الإن�سان يف امل�س�ألة االجتماعية ال ميكن  -عادة� -أن
ت�ضمن له املو�ضوعية والتجرد عن الذاتية ،بالدرجة التي ميكن �ضمانها يف تفكري
الإن�سان حني يعالج جتربة طبيعية وم�س�ألة من م�سائل الكون.
ثالثًاَ :و َه ْب �أن الإن�سان ا�ستطاع �أن يتحرر فكر ًّيا من دوافعه الذاتية ،ويفكر
تفك ًريا مو�ضوع ًّيا ،ويك�شف احلقيقة  -وهي� :أن هذا النظام �أو ذاك هو النظام
الأ�صلح ملجموع الإن�سانية  -ولكن من الذي ي�ضمن اهتمامه مب�صلحة جمموع
الإن�سانية �إذا مل تلتق مب�صلحته اخلا�صة؟ ومن الذي يكفل �سعيه يف �سبل تطبيق
ذلك النظام الأ�صلح للإن�سانية �إذا تعار�ض مع م�صاحله اخلا�صة؟
فهل يكفي  -مث ًال � -إميان الر�أ�سماليني ب�أن النظام اال�شرتاكي �أ�صلح �سب ًبا
لتطبيقهم لال�شرتاكية ،ور�ضاهم عنها بالرغم من تناق�ضها مع م�صاحلهم؟
�أو هل يكفي �إميان الإن�سان املعا�صر (�إن�سان احل�ضارة الغربية)  -يف �ضوء
جتاربه التي عا�شها  -باخلطر الكامن يف نظام العالقات بني الرجل واملر�أة القائم
على �أ�سا�س اخلالعة والإباحية؟ هل يكفي �إميانه مبا ت�شتمل عليه هذه العالقات
من خطر امليوعة والذوبان على م�ستقبل الإن�سان وغده الندفاعه �إىل تطوير تلك
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العالقات بال�شكل الذي ي�ضمن للإن�سانية م�ستقبلها ،ويحميها من الذوبان
اجلن�سي وال�شهوي ،ما دام ال ي�شعر بخطر معا�صر على واقعه الذي يعي�شه ،وما
دامت تلك العالقات توفر له كث ًريا من �ألوان املتعة واللذة؟
نحن �إذن ويف هذا ال�ضوء ن�شعر بحاجة ال �إىل اكت�شاف النظام الأ�صلح
ملجموع الإن�سانية فح�سب ،بل �إىل دافع يجعلنا نعنى مب�صالح الإن�سانية ككل،
ون�سعى �إىل حتقيقها ،و�إن اختلفت مع م�صالح اجلزء الذي منثله من ذلك الكل.
راب ًعا� :أن النظام الذي ين�ش�ؤه الإن�سان االجتماعي ،وي�ؤمن ب�صالحه وكفاءته
ال ميكن �أن يكون جدي ًرا برتبية هذا الإن�سان وت�صعيده يف املجال الإن�ساين �إىل
�آفاق �أرحب؛ لأن النظام الذي ي�صنعه الإن�سان االجتماعي يعك�س دائ ًما واقع
الإن�سان الذي �صنعه ،ودرجته الروحية والنف�سية.
ف�إذا كان املجتمع يتمتع بدرجة منخف�ضة من قوة الإرادة و�صالبتها
 مث ًال -مل يكن مي�سو ًرا له �أن يربي �إرادته وينميها ب�إيجاد نظام اجتماعي �صارميغذي الإرادة ويزيد من �صالبتها؛ لأنه ما دام ال ميلك �إرادة �صلبة ،فهو ال ميلك
القدرة على �إيجاد هذا النظام وو�ضعه مو�ضع التنفيذ ،و�إمنا ي�ضع النظام الذي
يعك�س ميوعة �إرادته وذوبانها .و�إال فهل ننتظر من جمتمع ال ميلك �إرادته �إزاء
�إغواء اخلمرة -مث ًال  -و�إغرائها ،وال يتمتع بقدرة الرتفع عن �شهوة رخي�صة كهذه،
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هل ننتظر من هذا املجتمع �أن ي�ضع مو�ضع التنفيذ نظا ًما �صار ًما ،يحرم �أمثال
تلك ال�شهوات الرخي�صة ،ويربي يف الإن�سان �إرادته ،ويرد �إليه حريته ،ويحرره
من عبودية ال�شهوة و�إغرائها؟! كال طب ًعا ،فنحن ال نرتقب ال�صالبة من املجتمع
الذائب و�إن �أدرك �أ�ضرار هذا الذوبان وم�ضاعفاته ،وال ن�أمل من املجتمع الذي
ت�ستعبده �شهوة اخلمرة �أن يحرر نف�سه ب�إرادته مهما �أح�س ب�شرور اخلمرة و�آثارها؛
لأن الإح�سا�س �إمنا يتعمق ويرتكز لدى املجتمع �إذا ا�سرت�سل يف ذوبانه وعبوديته
لل�شهوة و�إ�شباعها ،وهو كلما ا�سرت�سل يف ذلك �أ�صبح �أ�شد عج ًزا عن معاجلة
املوقف ،والقفز ب�إن�سانيته �إىل درجات �أعلى.
وهذا هو ال�سبب الذي جعل احل�ضارات الب�شرية التي �صنعها الإن�سان
تعجز  -عادة  -عن و�ضع نظام يقاوم يف الإن�سان عبوديته ل�شهوته ،ويرتفع به �إىل
م�ستوى �إن�ساين �أعلى ،حتى لقد �أخفقت الواليات املتحدة  -وهي �أعظم تعبري
عن �أ�ضخم احل�ضارات التي �صنعها الإن�سان  -يف و�ضع قانون حترمي اخلمرة مو�ضع
التنفيذ؛ لأن من التناق�ض �أن نرتقب من املجتمع الذي ا�ست�سلم ل�شهوة اخلمرة
وعبوديتها �أن ي�سن القوانني التي ترتفع به من احل�ضي�ض الذي اختاره لنف�سه،
بينما جند �أن النظام االجتماعي الإ�سالمي  -الذي جاء به الوحي  -قد ا�ستطاع
بطريقته اخلا�صة يف تربية الإن�سانية ورفعها �إىل �أعلى �أن يحرم اخلمرة وغريها من
ال�شهوات ال�شريرة ،ويخلق يف الإن�سان الإرادة الواعية ال�صلبة.
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ومل يبق علينا  -بعد �أن �أو�ضحنا جان ًبا من الفروق اجلوهرية بني التجربة
االجتماعية التي ميار�سها املجتمع ب�أ�سره والتجربة الطبيعية التي ميار�سها املجرب
نف�سه � -إال �أن نثري ال�س�ؤال الأخري يف جمال بحث امل�س�ألة التي ندر�سها (م�س�ألة
مدى قدرة الإن�سان يف حقل التنظيم االجتماعي ،واختيار النظام الأ�صلح) ،وهذا
هو ال�س�ؤال :ما هي قيمة املعرفة العلمية يف تنظيم حياة اجلماعة ،و�إر�ساء احلياة
االجتماعية والنظام االجتماعي على �أ�سا�س علمي من التجارب الطبيعية ،التي
متلك من الدقة ما تت�سم به التجارب يف جمال الفيزياء والكيمياء ،ونتخل�ص بذلك
من نقاط ال�ضعف التي در�سناها يف طبيعة التجربة االجتماعية.
وبكلمة �أخرى :هل يف الإمكان اال�ستغناء  -لدى تنظيم احلياة االجتماعية
والتعرف على النظام الأ�صلح  -عن درا�سة تاريخ الب�شرية ،والتجارب التي
مار�ستها املجتمعات الإن�سانية عرب الزمن ،والتي ال منلك جتاهها �سوى املالحظة
عن ُبعد ،ومن وراء �ستائر الزمن التي تف�صلنا عنها ،هل يف الإمكان اال�ستغناء عن
ذلك كله ب�إقامة حياتنا االجتماعية يف �ضوء جتارب علمية نعي�شها ومنار�سها ب�أنف�سنا
على هذا �أو ذاك من الأفراد؛ حتى ن�صل �إىل معرفة النظام الأ�صلح؟
وقد يتجه بع�ض املتفائلني �إىل اجلواب على هذا ال�س�ؤال بالإيجاب؛
نظ ًرا �إىل ما يتمتع به �إن�سان الغرب اليوم من �إمكانات علمية هائلة ،أ� َو لي�س
النظام االجتماعي هو النظام الذي يكفل �إ�شباع حاجات الإن�سانية ب�أف�ضل
طريقة ممكنة؟! أ� َو لي�ست حاجات الإن�سان �أ�شياء واقعية قابلة للقيا�س العلمي
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والتجربة ك�سائر ظواهر الكون؟! �أو لي�ست �أ�ساليب �إ�شباع هذه احلاجات تعني
�أعما ًال حمدودة ميكن للمنطق العلمي �أن يقي�سها ويخ�ضعها للتجربة ،ويدر�س
مدى ت�أثريها يف �إ�شباع احلاجات وما ينجم عنها من �آثار؟! فلماذا ال ميكن �إر�ساء
النظام االجتماعي على �أ�سا�س من هذه التجارب؟ ملاذا ال ميكن �أن نكت�شف
بالتجربة على �شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص جمموع العوامل الطبيعية والف�سيولوجية
وال�سيكولوجية التي تلعب دو ًرا يف تن�شيط املواهب الفكرية وتنمية الذكاء ،حتى
�إذا �أردنا �أن ننظم حياتنا االجتماعية ب�شكل يكفل تنمية املواهب العقلية والفكرية
للأفراد حر�صنا على �أن تتوفر يف النظام تلك العوامل جلميع الأفراد؟
وقد يذهب بع�ض النا�شئة يف الت�صور �إىل �أكرث من هذا ،فيخيل له �أن هذا
لي�س ممك ًنا فح�سب ،بل هو ما قامت به �أوروبا احلديثة يف ح�ضارتها الغربية ،منذ
رف�ضت الدين والأخالق ،وجميع املقوالت الفكرية واالجتماعية التي مار�ستها
الإن�سانية يف جتاربها االجتماعية عرب التاريخ ،واجتهت يف بناء حياتها على �أ�سا�س
العلم ،فقفزت يف جمراها التاريخي احلديث ،وفتحت �أبواب ال�سماء ،وملكت
كنوز الأر�ض....
وقبل �أن جنيب على ال�س�ؤال الذي �أثرناه (ال�س�ؤال عن مدى �إمكان
�إر�ساء احلياة االجتماعية على �أ�سا�س التجارب العلمية) ،يجب �أن نناق�ش هذا
الت�صور الأخري للح�ضارة الغربية ،وهذا االجتاه ال�سطحي �إىل االعتقاد ب�أن النظام
االجتماعي الذي ميثل الوجه الأ�سا�سي لهذه احل�ضارة نتيجة للعن�صر العلمي
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فيها .ف�إن احلقيقة هي� :أن النظام االجتماعي الذي �آمنت به �أوروبا ،واملبادئ
االجتماعية التي نادت بها وطبقتها ،مل تكن نتيجة لدرا�سة علمية جتريبية ،بل
كانت نظرية �أكرث منها جتريبية ،ومبادئ فل�سفية جمردة �أكرث منها �آراء علمية
جمربة ،ونتيجة لفهم عقلي و�إميان بقيم عقلية حمدودة� ،أكرث من كونها نتيجة
لفهم ا�ستنتاجي وبحث جتريبي يف حاجات الإن�سان وخ�صائ�صه ال�سيكولوجية
والف�سيولوجية والطبيعية.
ف�إن من يدر�س النه�ضة الأوروبية احلديثة  -كما ي�سميها التاريخ الأوروبي-
بفهم ي�ستطيع �أن يدرك �أن اجتاهها العام يف ميادين املادة كان يختلف عن اجتاهها
العام يف احلقل االجتماعي واملجال التنظيمي للحياة؛ فهي يف ميادين املادة
كانت علمية؛ �إذ قامت �أفكارها عن دنيا املادة على �أ�سا�س املالحظة والتجربة،
ف�أفكارها عن تركيب املاء والهواء� ،أو عن قانون اجلذب� ،أو فلق الذرة �أفكار علمية
م�ستمدة من املالحظة والتجربة .و�أما يف امليدان االجتماعي فقد تك َّون العقل
الغربي احلديث على �أ�سا�س املذاهب النظرية ،ال الأفكار العلمية؛ فهو ينادي -
مث ًال  -بحقوق الإن�سان العامة التي �أعلنها يف ثورته االجتماعية .ومن الوا�ضح �أن
فكرة احلق نف�سها لي�ست فكرة علمية؛ لأن حق الإن�سان يف احلرية  -مث ًال  -لي�س
�شي ًئا ماد ًّيا قاب ًال للقيا�س والتجربة ،فهو خارج عن نطاق البحث العلمي ،و�إمنا
احلاجة هي الظاهرة املادية التي ميكن �أن تدر�س علم ًّيا.
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و�إذا الحظنا مبد أ� امل�ساواة بني �أفراد املجتمع ،الذي يعترب  -من الوجهة
النظرية � -أحد املبادئ الأ�سا�سية للحياة االجتماعية احلديثة ،ف�إننا جند �أن هذا
املبد أ� مل ي�ستنتج ب�شكل علمي من التجربة واملالحظة الدقيقة؛ لأن النا�س يف
مقايي�س العلم لي�سوا مت�ساوين �إال يف �صفة الإن�سانية العامة ،ثم هم خمتلفون
بعد ذلك يف مزاياهم الطبيعية والف�سيولوجية والنف�سية والعقلية ،و�إمنا يعرب مبد�أ
امل�ساواة عن قيمة خلقية هي من مدلوالت العقل ،ال من مدلوالت التجربة.
وهكذا ن�ستطيع بو�ضوح �أن منيز بني طابع النظام االجتماعي يف احل�ضارة
الغربية احلديثة وبني الطابع العلمي ،وندرك �أن االجتاه العلمي يف التفكري الذي
برعت فيه �أوروبا احلديثة مل ي�شمل حقل التنظيم االجتماعي ،ولي�س هو الأ�سا�س
الذي ا�ستنبطت منه �أوروبا �أنظمتها ومبادئها االجتماعية يف جماالت ال�سيا�سة
واالقت�صاد واالجتماع.
ونحن بهذا �إمنا نقرر احلقيقة ،ول�سنا نريد �أن نعيب على احل�ضارة الغربية
�إهمالها لقيمة املعرفة العلمية يف جمال التنظيم االجتماعي� ،أو ن�ؤاخذها على
عدم �إقامة هذا النظام على �أ�سا�س التجارب العلمية الطبيعية؛ ف�إن هذه التجارب
أ�سا�سا للتنظيم االجتماعي.
العلمية ال ت�صلح لأن تكون � ً
�صحيح �أن حاجات الإن�سان ميكن �إخ�ضاعها للتجربة يف كثري من الأحايني،
وكذلك �أ�ساليب �إ�شباعها ،ولكن امل�س�ألة الأ�سا�سية يف النظام االجتماعي لي�ست
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هي �إ�شباع حاجات هذا الفرد �أو ذاك ،و�إمنا هي �إيجاد التوازن العادل بني
حاجات الأفراد كافة ،وحتديد عالقاتهم �ضمن الإطار الذي يتيح لهم �إ�شباع تلك
احلاجات.
ومن الوا�ضح �أن التجربة العلمية على هذا الفرد �أو ذاك ال ت�سمح باكت�شاف
ذلك الإطار ،ونوعية تلك العالقات ،وطريقة �إيجاد ذلك التوازن ،و�إمنا ُي ْك َت�شَ ف
ذلك خالل ممار�سة املجتمع كله لنظام اجتماعي؛ �إذ تتك�شف خالل التجربة
االجتماعية مواطن ال�ضعف والقوة يف النظام ،وبالتايل ما يجب اتباعه لإيجاد
التوازن العادل املطلوب ،الكفيل ب�سعادة املجموع.
�أ�ضف �إىل ذلك� :أن بع�ض احلاجات �أو امل�ضاعفات ال ميكن اكت�شافها
يف جتربة علمية واحدة ،فخذ �إليك مث ًال :هذا ال�شخ�ص الذي يعتاد الزنا ،فقد
ال جتد يف كيانه  -بو�صفه �إن�سانًا �سعي ًدا  -ما ينق�صه �أو يكدره ،ولكنك قد جتد
املجتمع الذي عا�ش  -كما يعي�ش هذا الفرد  -مرحلة كبرية من عمره ،و�أباح
لنف�سه االن�سياق مع �شهوات اجلن�س ،...قد جتده بعد فرتة من جتربته االجتماعية
منها ًرا ،قد ت�صدع كيانه الروحي ،وفقد �شجاعته الأدبية ،و�إرادته احلرة ،وجذوته
الفكرية.
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فلي�ست كل النتائج التي البد من معرفتها لدى و�ضع النظام االجتماعي
الأ�صلح ميكن اكت�شافها بتجربة علمية منار�سها يف املختربات الطبيعية والف�سلجية(،)1
�أو يف املختربات النف�سية على هذا الفرد �أو ذاك ،و�إمنا يتوقف اكت�شافها على جتارب
اجتماعية طويلة الأمد.
وبعد هذا ف�إن ا�ستخدام التجربة العلمية الطبيعية يف جمال التنظيم
االجتماعي مينى بنف�س النزعة الذاتية التي تهدد ا�ستخدامنا للتجارب
االجتماعية ،فما دام للفرد م�صاحله ومنافعه اخلا�صة التي قد تتفق مع احلقيقة
التي تقررها التجربة وقد تختلف ،يظل ممك ًنا دائ ًما �أن يتجه تفكريه اجتا ًها ذات ًّيا،
ويفقد املو�ضوعية التي تتميز بها الأفكار العلمية يف �سائر املجاالت الأخرى.

( )1يق�صد الف�سيولوجية.

�أهم املذاهب االجتماعية

والآن وقد عرفنا مدى قدرة الإن�سان على حل امل�شكلة االجتماعية
واجلواب عن ال�س�ؤال الأ�سا�سي فيها ،ن�ستعر�ض �أهم املذاهب االجتماعية التي
ت�سود الذهنية الإن�سانية العامة اليوم ،ويقوم بينها ال�صراع الفكري �أو ال�سيا�سي
على اختالف مدى وجودها االجتماعي يف حياة الإن�سان ،وهي مذاهب �أربعة:
 -1النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل.
 -2النظام اال�شرتاكي.
 -3النظام ال�شيوعي.
 -4النظام الإ�سالمي.
والثالثة الأوىل من هذه املذاهب متثّل ثالث وجهات نظر ب�شرية يف اجلواب
على ال�س�ؤال الأ�سا�سي :ما هو النظام الأ�صلح؟ فهي �أجوبة و�ضعها الإن�سان على
هذا ال�س�ؤال ،وفقًا لإمكاناته وقدرته املحدودة التي تبينا مداها قبل حلظة.
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و�أما النظام الإ�سالمي فهو يعر�ض نف�سه على ال�صعيد االجتماعي بو�صفه
دي ًنا قائ ًما على �أ�سا�س الوحي ومعطى �إله ًّيا ،ال فك ًرا جتريب ًّيا منبثقًا عن قدرة
الإن�سان و�إمكاناته.
ويتقا�سم العامل اليوم اثنان من هذه الأنظمة الأربعة :فالنظام الدميقراطي
الر�أ�سمايل هو �أ�سا�س احلكم يف بقعة كبرية من الأر�ض ،والنظام اال�شرتاكي هو
ال�سائد يف بقعة كبرية �أخرى .وكل من النظامني ميلك كيانًا �سيا�س ًّيا عظي ًما ،يحميه
يف �صراعه مع الآخر ،وي�سلحه يف معركته اجلبارة التي يخو�ضها �أبطالها يف �سبيل
احل�صول على قيادة العامل وتوحيد النظام االجتماعي فيه.
و�أما النظامان ال�شيوعي والإ�سالمي فوجودهما بالفعل فكري خال�ص ،غري
�أن النظام الإ�سالمي َم َّر بتجربة من �أروع جتارب النظم االجتماعية و�أجنحها ،ثم
ع�صفت به العوا�صف بعد �أن خال امليدان من القادة املبدئيني �أو كاد ،وبقيت
التجربة يف رحمة �أنا�س مل ين�ضج الإ�سالم يف نفو�سهم ،ومل ميلأ �أرواحهم بروحه
وجوهره ،فعجزت عن ال�صمود والبقاء ،ف َت َق َّو َ�ض( )1الكيان الإ�سالمي ،وبقي نظام
الإ�سالم فكرة يف ذهن الأمة الإ�سالمية ،وعقيدة يف قلوب امل�سلمني ،و�أم ًال ي�سعى
�إىل حتقيقه �أبنا�ؤه املجاهدون.

تهدم.
(َ )1ت َق َّّو�ضَّ :
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و�أما النظام ال�شيوعي فهو فكرة غري مجُ َ َّر َبة حتى الآن جتربة كاملة ،و�إمنا
تتجه قيادة املع�سكر اال�شرتاكي اليوم �إىل تهيئة جو اجتماعي له ،بعد �أن عجزت
عن تطبيقه حني ملكت زمام احلكم ،ف�أعلنت النظام اال�شرتاكي ،وطبقته كخطوة
�إىل ال�شيوعية احلقيقية.
فما هو مو�ضعنا من هذه الأنظمة؟
وما هي ق�ضيتنا التي يجب �أن ننذر حياتنا لها ،ونقود ال�سفينة �إىل
�شاطئها؟

2
الإن�سان املعا�صر وامل�شكلة االجتماعية
الدميقراطـية الر�أ�سـماليـة

احلريات الأربع يف النظام الر�أ�سمايل
االجتاه املادي يف الر�أ�سمالية
مو�ضع الأخالق من الر�أ�سمالية
م�آ�سي النظام الر�أ�سمايل

احلريات الأربع يف النظام الر�أ�سمايل

ولنبد�أ بالنظام الدميقراطي الر�أ�سمايل ،هذا النظام الذي �أطاح بلون من
الظلم يف احلياة االقت�صادية ،وباحلكم الدكتاتوري يف احلياة ال�سيا�سية ،وبجمود
الكني�سة وما �إليها يف احلياة الفكرية ،وهي�أ مقاليد احلكم والنفوذ لفئة حاكمة
جديدة حلت حمل ال�سابقني ،وقامت بنف�س دورهم االجتماعي يف �أ�سلوب
جديد.
وقد قامت الدميقراطية الر�أ�سمالية على الإميان بالفرد �إمياناً ال حد له ،وب�أن
م�صاحله اخلا�صة بنف�سها تكفل  -ب�صورة طبيعية  -م�صلحة املجتمع يف خمتلف
امليادين ،و�أن فكرة الدولة �إمنا ت�ستهدف حماية الأفراد وم�صاحلهم اخلا�صة ،فال
يجوز لها �أن تتعدى حدود هذا الهدف يف ن�شاطها وجماالت عملها.
احلريات الأربع يف النظام الر�أ�سمايل

ويتلخ�ص النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل يف �إعالن احلريات الأربع :ال�سيا�سية،
ّ
واالقت�صادية ،والفكرية ،وال�شخ�صية.
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فاحلرية ال�سيا�سية جتعل لكل فرد كال ًما م�سمو ًعا ،ور�أ ًيا حمرت ًما يف تقرير
احلياة العامة للأمة ،وو�ضع خططها ،ور�سم قوانينها ،وتعيني ال�سلطات القائمة
حلمايتها؛ وذلك لأن النظام االجتماعي للأمة واجلهاز احلاكم فيها م�س�ألة تت�صل
ات�صا ًال مبا�ش ًرا بحياة كل فرد من �أفرادها ،وت�ؤثر ت�أث ًريا حا�س ًما يف �سعادته �أو �شقائه،
فمن الطبيعي حينئذ �أن يكون لكل فرد حق امل�شاركة يف بناء النظام واحلكم.
و�إذا كانت امل�س�ألة االجتماعية  -كما قلنا  -م�س�ألة حياة �أو موت،
وم�س�ألة �سعادة �أو �شقاء للمواطنني الذين ت�سري عليهم القوانني والأنظمة
العامة ،فمن الطبيعي �أي�ضً ا �أن ال يباح اال�ضطالع مب�س�ؤوليتها لفرد �أو ملجموعة
من الأفراد  -مهما كانت الظروف  -ما دام مل يوجد الفرد الذي يرتفع يف نزاهة
ق�صده ورجاحة عقله على الأهواء والأخطاء.
فالبد �إذن من �إعالن امل�ساواة التامة يف احلقوق ال�سيا�سية بني املواطنني
كافة؛ لأنهم يت�ساوون يف حتمل نتائج امل�س�ألة االجتماعية ،واخل�ضوع ملقت�ضيات
ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية .وعلى هذا الأ�سا�س قام حق الت�صويت ومبد�أ
االنتخاب العام ،الذي ي�ضمن انبثاق اجلهاز احلاكم  -بكل �سلطاته و�شعبه  -عن
�أكرثية املواطنني.
واحلرية االقت�صادية ترتكز على الإميان باالقت�صاد احلر الذي قامت عليه
�سيا�سة الباب املفتوح ،وتقرر فتح جميع الأبواب وتهيئة كل امليادين �أمام املواطن
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يف املجال االقت�صادي ،فيباح التملك لال�ستهالك وللإنتاج م ًعا ،وتباح هذه امللكية
حد
الإنتاجية التي يتكون منها ر�أ�س املال من غري حد وتقييد ،وللجميع على ٍّ
�سواء؛ فلكل فرد مطلق احلرية يف �إنتاج �أي �أ�سلوب ،و�سلوك �أي طريق لك�سب
الرثوة وت�ضخيمها وم�ضاعفتها ،على �ضوء م�صاحله ومنافعه ال�شخ�صية.
ويف زعم بع�ض املدافعني عن هذه احلرية االقت�صادية� :أن قوانني االقت�صاد
ال�سيا�سي التي جتري على �أ�صول عامة ب�صورة طبيعية كفيلة ب�سعادة املجتمع
وحفظ التوازن االقت�صادي فيه ،و�أن امل�صلحة ال�شخ�صية  -التي هي احلافز القوي
والهدف احلقيقي للفرد يف عمله ون�شاطه  -هي خري �ضمان للم�صلحة االجتماعية
العامة ،و�أن التناف�س الذي يقوم يف ال�سوق احلرة نتيجة لت�ساوي املنتجني واملُ َّتجِ رِين
يف حقهم من احلرية االقت�صادية يكفي وحده لتحقيق روح العدل والإن�صاف يف
�شتى االتفاقات واملعامالت.
فالقوانني الطبيعية لالقت�صاد تتدخل  -مث ًال  -يف حفظ امل�ستوى الطبيعي
للثمن ب�صورة تكاد �أن تكون �آلية؛ وذلك �أن الثمن �إذا ارتفع عن حدوده الطبيعية
العادلة انخف�ض الطلب بحكم القانون الطبيعي الذي يحكم ب�أن ارتفاع الثمن
ي�ؤثر يف انخفا�ض الطلب ،وانخفا�ض الطلب بدوره يقوم بتخفي�ض الثمن؛ حتقيقًا
لقانون طبيعي �آخر ،وال يرتكه حتى ينخف�ض به �إىل م�ستواه ال�سابق ،ويزول
ال�شذوذ بذلك.
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وامل�صلحة ال�شخ�صية تفر�ض على الفرد دائ ًما التفكري يف كيفية زيادة
الإنتاج وحت�سينه ،مع تقليل م�صارفه ونفقاته ،وذلك يحقق م�صلحة املجتمع يف
نف�س الوقت الذي يعترب م�س�ألة خا�صة بالفرد �أي�ضً ا.
والتناف�س يقت�ضي  -ب�صورة طبيعية  -حتديد �أثمان الب�ضائع و�أجور العمال
وامل�ستخدمني ب�شكل عادل ال ظلم فيه وال �إجحاف؛ لأن كل بائع �أو منتج يخ�شى
من رفع �أثمان ب�ضائعه �أو تخفي�ض �أجور عماله؛ ب�سبب مناف�سة الآخرين له من
البائعني واملنتجني.
واحلرية الفكرية تعني �أن يعي�ش النا�س �أحرا ًرا يف عقائدهم و�أفكارهم ،يفكرون
ح�سب ما يرتاءى لهم ويحلو لعقولهم ،ويعتقدون ما ي�صل �إليه اجتهادهم� ،أو ما
توحيه �إليهم م�شتهياتهم و�أهوا�ؤهم بدون عائق من ال�سلطة ،فالدولة ال ت�سلب هذه
احلرية عن فرد ،وال متنعه عن ممار�سة حقه فيها والإعالن عن �أفكاره ،ومعتقداته،
والدفاع عن وجهات نظره واجتهاده.
واحلرية ال�شخ�صية تعرب عن حترر الإن�سان يف �سلوكه اخلا�ص من خمتلف
�ألوان ال�ضغط والتحديد؛ فهو ميلك �إرادته ،وتطويرها وفقًا لرغباته اخلا�صة ،مهما
جنم عن ا�ستعماله ل�سيطرته هذه على �سلوكه اخلا�ص من م�ضاعفات ونتائج ما مل
ت�صطدم ب�سيطرة الآخرين على �سلوكهم .فاحلد النهائي الذي تقف عنده احلرية
ال�شخ�صية لكل فرد :حرية الآخرين ،فما مل مي�سها الفرد ب�سوء فال جناح عليه
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�أن يكيف حياته باللون الذي يحلو له ،ويتبع خمتلف العادات والتقاليد وال�شعائر
والطقو�س التي ي�ستذوِقها؛ لأن ذلك م�س�ألة خا�صة تت�صل بكيانه وحا�ضره
وم�ستقبله .وما دام ميلك هذا الكيان فهو قادر على الت�صرف فيه كما ي�شاء.
ولي�ست احلرية الدينية  -يف ر�أي الر�أ�سمالية التي تنادي بها � -إال تعب ًريا
عن احلرية الفكرية يف جانبها العقائدي ،وعن احلرية ال�شخ�صية يف اجلانب العملي
الذي يت�صل بال�شعائر وال�سلوك.
وي�ستخل�ص من هذا العر�ض� :أن اخلط الفكري العري�ض لهذا النظام  -كما
�أملحنا �إليه  -هو� :أن م�صالح املجتمع مرتبطة مب�صالح الأفراد ،فالفرد هو القاعدة
التي يجب �أن يرتكز عليها النظام االجتماعي ،والدولة ال�صاحلة هي اجلهاز الذي
ي�سخر خلدمة الفرد وح�سابه ،والأداة القوية حلفظ م�صاحله وحمايتها.
هذه هي الدميقراطية الر�أ�سمالية يف ركائزها الأ�سا�سية التي قامت من �أجلها
جملة من الثورات ،وجاهد يف �سبيلها كثري من ال�شعوب والأمم ،يف ظل قادة كانوا
حني يعربون عن هذا النظام اجلديد ويعدونهم مبحا�سنه ي�صفون اجلنة يف نعيمها
و�سعادتها ،وما حتفل به من انطالق وهناء وكرامة وثراء ،وقد �أجريت عليها بعد
ذلك عدة من التعديالت ،غري �أنها مل مت�س جوهرها بال�صميم ،بل بقيت حمتفظة
ب�أهم ركائزها و�أ�س�سها.

االجتاه املادي يف الر�أ�سمالية

ومن الوا�ضح �أن هذا النظام االجتماعي نظام مادي خال�ص� ،أخذ فيه
الإن�سان منف�ص ًال عن مبدئه و�آخرته ،حمدو ًدا باجلانب النفعي من حياته املادية،
وافرت�ض على هذا ال�شكل .ولكن هذا النظام يف نف�س الوقت الذي كان م�شب ًعا
ب على فل�سفة مادية للحياة وعلى درا�سة مف�صلة لها.
بالروح املادية الطاغية ،مل ُي نْ َ
فاحلياة يف اجلو االجتماعي لهذا النظام ف�صلت عن كل عالقة خارجة عن حدود
املادية واملنفعة ،ولكن مل يهي�أ لإقامة هذا النظام فهم فل�سفي كامل لعملية الف�صل
هذه .وال �أعني بذلك �أن العامل مل يكن فيه مدار�س للفل�سفة املادية و�أن�صار لها،
بل كان فيه �إقبال على النزعة املادية؛ ت�أث ًرا بالعقلية التجريبية التي �شاعت منذ
بداية االنقالب ال�صناعي ،وبروح ال�شك والتبلبل الفكري الذي �أحدثه انقالب
الر�أي يف طائفة من الأفكار كانت تعد من �أو�ضح احلقائق و�أكرثها �صحة ،وبروح
التمرد وال�سخط على الدين املزعوم ،الذي كان يجمد الأفكار والعقول ،ويتملق
للظلم واجلربوت ،وينت�صر للف�ساد االجتماعي يف كل معركة يخو�ضها مع ال�ضعفاء
وامل�ضطهدين.
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فهذه العوامل الثالثة �ساعدت على بعث املادية يف كثري من العقليات
الغربية...
كل هذا �صحيح ،ولكن النظام الر�أ�سمايل مل يركز على فهم فل�سفي مادي
للحياة ،وهذا هو التناق�ض والعجز؛ ف�إن امل�س�ألة االجتماعية للحياة تت�صل بواقع
احلياة ،وال تتبلور يف �شكل �صحيح �إال �إذا �أقيمت على قاعدة مركزية ت�شرح
احلياة وواقعها وحدودها ،والنظام الر�أ�سمايل يفقد هذه القاعدة ،فهو ينطوي على
خداع وت�ضليل� ،أو على عجلة وقلة �أناة حني جتمد امل�س�ألة الواقعية للحياة ،وتدر�س
امل�س�ألة االجتماعية منف�صلة عنها ،مع �أن قوام امليزان الفكري للنظام بتحديد
نظرته منذ البداية �إىل واقع احلياة؛ التي متون املجتمع باملادة االجتماعية  -وهي
العالقات املتبادلة بني النا�س  -وطريقة فهمه لها ،واكت�شاف �أ�سرارها وقيمها،
فالإن�سان يف هذا الكوكب �إن كان ِم ْن ُ�صنع قوة مدبرة مهيمنة عاملة ب�أ�سراره
وخفاياه ،بظواهره ودقائقه ،قائمة على تنظيمه وتوجيهه ،فمن الطبيعي �أن يخ�ضع
يف توجيهه وتكييف حياته لتلك القوة اخلالقة؛ لأنها �أب�صر ب�أمره و�أعلم بواقعه،
و�أنزه ق�ص ًدا و�أ�شد اعتدا ًال منه.
و�أي�ضً ا ف�إن هذه احلياة املحدودة �إن كانت بداية ال�شوط حلياة خالدة تنبثق
عنها ،وتتلون بطابعها ،وتتوقف موازينها على مدى اعتدال احلياة الأوىل ونزاهتها
فمن الطبيعي �أن َّ
تنظم احلياة احلا�ضرة مبا هي بداية ال�شوط حلياة ال فناء فيها،
وتقام على أُ��س�س القيم املعنوية واملادية م ًعا.
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و�إذن فم�س�ألة الإميان باهلل وانبثاق احلياة عنه لي�ست م�س�ألة فكرية خال�صة
ال عالقة لها باحلياة ،لتف�صل عن جماالت احلياة وي�شرع لها طرائقها ود�ساتريها،
مع �إغفال تلك امل�س�ألة وف�صلها ،بل هي م�س�ألة تت�صل بالعقل والقلب واحلياة
جمي ًعا.
والدليل على مدى ات�صالها باحلياة من الدميقراطية الر�أ�سمالية نف�سها� :أن
الفكرة فيها تقوم على �أ�سا�س الإميان بعدم وجود �شخ�صية �أو جمموعة من الأفراد
بلغت من الع�صمة يف ق�صدها وميلها ،ويف ر�أيها واجتهادها �إىل الدرجة التي تبيح
�إيكال امل�س�ألة االجتماعية �إليها ،والتعويل يف �إقامة حياة �صاحلة للأمة عليها .وهذا
الأ�سا�س بنف�سه ال مو�ضع وال معنى له �إال �إذا �أقيم على فل�سفة مادية خال�صة ال
تعرتف ب�إمكان انبثاق النظام �إال عن عقل ب�شري حمدود.
فالنظام الر�أ�سمايل مادي بكل ما للفظ من معنى ،فهو �إما �أن يكون قد
ا�ستبطن املادية ومل يجر�ؤ على الإعالن عن ربطه بها وارتكازه عليها ،و�إما �أن يكون
جاه ًال مبدى الربط الطبيعي بني امل�س�ألة الواقعية للحياة وم�س�ألتها االجتماعية،
وعلى هذا فهو يفقد الفل�سفة التي ال بد لكل نظام اجتماعي �أن يرتكز عليها .وهو
 -بكلمة  -نظام مادي ،و�إن مل يكن مقا ًما على فل�سفة مادية وا�ضحة اخلطوط.

مو�ضع الأخالق من الر�أ�سمالية
وكان من ج ّراء هذه املادية التي زخر النظام بروحها �أن �أُق ِْ�صيت الأخالق
من احل�ساب ،ومل ُي ْل َحظ لها وجود يف ذلك النظام� ،أو بالأحرى تبدلت مفاهيمها
ومقايي�سها ،و�أعلنت امل�صلحة ال�شخ�صية كهدف �أعلى ،واحلريات جمي ًعا كو�سيلة
�ضج به العامل احلديث من حمن
لتحقيق تلك امل�صلحة ،فن�ش�أ عن ذلك �أكرث ما َّ
وكوارث ،وم� ٍآ�س وم�صائب.
وقد يدافع �أن�صار الدميقراطية الر�أ�سمالية عن وجهة نظرها يف الفرد وم�صاحله
ال�شخ�صية ،قائلني� :إن الهدف ال�شخ�صي بنف�سه يحقق امل�صلحة االجتماعية،
و�إن النتائج التي حتققها الأخالق بقيمها الروحية حتقَّق يف املجتمع الدميقراطي
الر�أ�سمايل ،لكن ال عن طريق الأخالق ،بل عن طريق الدوافع اخلا�صة وخدمتها،
ف�إن الإن�سان حني يقوم بخدمة اجتماعية يحقق بذلك م�صلحة �شخ�صية �أي�ضً ا؛
باعتباره جز ًءا من املجتمع الذي �سعى يف �سبيله ،وحني ينقذ حياة �شخ�ص
تعر�ضت للخطر فقد �أفاد نف�سه �أي�ضً ا؛ لأن حياة ال�شخ�ص �سوف تقوم بخدمة
للهيئة االجتماعية فيعود عليه ن�صيب منها ،و�إذن فالدافع ال�شخ�صي واحل�س
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النفعي يكفيان لت�أمني امل�صالح االجتماعية و�ضمانها ما دامت ترجع بالتحليل �إىل
م�صالح خا�صة ومنافع فردية.
وهذا الدفاع �أقرب �إىل اخليال الوا�سع منه �إىل اال�ستدالل؛ فت�صور بنف�سك
�أن املقيا�س العملي يف احلياة لكل فرد يف الأمة �إذا كان هو حتقيق منافعه وم�صاحله
اخلا�صة على �أو�سع نطاق و�أبعد مدى ،وكانت الدولة توفر للفرد حرياته وتقد�سه
َّ
بغري حتفظ وال حتديد ،فما هو و�ضع العمل االجتماعي من قامو�س ه�ؤالء الأفراد؟!
وكيف ميكن �أن يكون ات�صال امل�صلحة االجتماعية بالفرد كاف ًيا لتوجيه الأفراد
نحو الأعمال التي تدعو �إليها القيم اخللقية؟! مع �أن كث ًريا من تلك الأعمال ال
تعود على الفرد ب�شيء من النفع ،و�إذا اتفق �أن كان فيها �شيء من النفع باعتباره
فر ًدا من املجتمع فكث ًريا ما يزاحم هذا النفع ال�ضئيل  -الذي ال يدركه الإن�سان
�إال يف نظرة حتليلية  -بفوات منافع عاجلة �أو م�صالح فردية جتد يف احلريات �ضمانًا
لتحقيقها ،فيطيح الفرد يف �سبيلها بكل برنامج اخللق وال�ضمري الروحي.

م�آ�سي النظام الر�أ�سمايل

و�إذا �أردنا �أن ن�ستعر�ض احللقات املت�سل�سلة من امل�آ�سي االجتماعية التي
انبثقت عن هذا النظام املُرْتجَ َل ال على �أ�سا�س فل�سفي مدرو�س ،ف�سوف ي�ضيق
بذلك املجال املحدود لهذا البحث ،ولذا نلمح �إليها:
ف�أول تلك احللقات :حتكم الأكرثية يف الأقلية وم�صاحلها وم�سائلها
احليوية؛ ف�إن احلرية ال�سيا�سية كانت تعني� :أنّ و�ضع النظام والقوانني ومت�شيتها
من حق الأكرثية ،ولنت�صور �أن الفئة التي متثل الأكرثية يف الأمة ملكت زمام
احلكم والت�شريع ،وهي حتمل العقلية الدميقراطية الر�أ�سمالية ،وهي عقلية مادية
خال�صة يف اجتاهها ونزعاتها و�أهدافها فماذا يكون م�صري الفئة الأخرى؟ �أو ماذا
ترتقب للأقلية من حياة يف ظل قوانني ت�ش ّرع حل�ساب الأكرثية وحلفظ م�صاحلها؟
وهل يكون من الغريب حينئذ �إذا �ش ّرعت الأكرثية القوانني على �ضوء م�صاحلها
اخلا�صة و�أهملت م�صالح الأقلية ،واجتهت �إىل حتقيق رغباتها اجتا ًها جمحفًا بحقوق
ويذب عن وجهها الظلم
الآخرين؟ فمن الذي يحفظ لهذه الأقلية كيانها احليوي ّ
ما دامت امل�صلحة ال�شخ�صية هي م�س�ألة كل فرد ،وما دامت الأكرثية ال تعرف
للقيم الروحية واملعنوية مفهو ًما يف عقليتها االجتماعية؟
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وبطبيعة احلال �أن التحكم �سوف يبقى يف ظل النظام كما كان يف ال�سابق،
و�أن مظاهر اال�ستغالل واال�ستهتار بحقوق الآخرين وم�صاحلهم �ستحفظ يف اجلو
االجتماعي لهذا النظام ،كحالها يف الأجواء االجتماعية القدمية ،وغاية ما يف
املو�ضوع من فرق �أن اال�ستهتار بالكرامة الإن�سانية كان من قبل �أفراد ب�أمة ،و�أ�صبح
يف هذا النظام من الفئات التي متثل الأكرثيات بالن�سبة �إىل الأقليات التي ت�شكل
مبجموعها عد ًدا هائ ًال من الب�شر.
وليت الأمر وقف عند هذا احلد؛ �إ ًذا لكانت امل�أ�ساة هينة ،ولكان امل�سرح
يحتفل بال�ضحكات �أكرث مما يعر�ض من دموع ،بل �إن الأمر تفاقم وا�شتد حني
برزت امل�س�ألة االقت�صادية من هذا النظام بعد ذلك ،فقررت احلرية االقت�صادية
على هذا النحو الذي عر�ضناه �سابقًا ،و�أجازت خمتلف �أ�ساليب الرثاء و�ألوانه
مهما كان فاح�شً ا ،ومهما كان �شا ًّذا يف طريقته و�أ�سبابه ،و�ضمنت حتقيق ما �أعلنت
عنه يف الوقت الذي كان العامل يحتفل بانقالب �صناعي كبري ،والعلم يتمخ�ض
عن والدة الآلة التي قلبت وجه ال�صناعة واكت�سحت ال�صناعات اليدوية ونحوها،
فانك�شف امليدان عن ثراء فاح�ش من جانب الأقلية من �أفراد الأمة؛ ممن �أتاحت
لهم الفر�ص و�سائل الإنتاج احلديث ،وزودتهم احلريات الر�أ�سمالية غري املحدودة
ب�ضمانات كافية ال�ستثمارها وا�ستغالها �إىل �أبعد حد ،والق�ضاء بها على كثري من
فئات الأمة التي اكت�سحت الآلة البخارية �صناعتها ،وزعزعت حياتها ،ومل جتد
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�سبي ًال لل�صمود يف وجه التيار ،ما دام �أرباب ال�صناعات احلديثة م�سلحني باحلرية
االقت�صادية وبحقوق احلريات املقد�سة كلها ،وهكذا خال امليدان �إال من تلك
ال�صفوة من �أرباب ال�صناعات والإنتاج ،وت�ضاءلت الفئة الو�سطى ،واقرتبت �إىل
امل�ستوى العام املنخف�ض ،و�صارت هذه الأكرثية َّ
املحطمة حتت رحمة تلك ال�صفوة
التي ال تفكر وال حت�سب �إال على الطريقة الدميقراطية الر�أ�سمالية .ومن الطبيعي
حينئذ �أن ال متد يد العطف واملعونة �إىل ه�ؤالء ،لتنت�شلهم من الهوة وت�شركهم
يف مغامنها ال�ضخمة .وملاذا تفعل ذلك ما دام املقيا�س اخللقي هو املنفعة واللذة،
وما دامت الدولة ت�ضمن لها مطلق احلرية فيما تعمل ،وما دام النظام الدميقراطي
الر�أ�سمايل ي�ضيق بالفل�سفة املعنوية للحياة ومفاهيمها اخلا�صة؟!
فامل�س�ألة �إ ًذا يجب �أن تدر�س بالطريقة التي يوحي بها هذا النظام ،وهي:
�أن ي�ستغل ه�ؤالء الكرباء حاجة الأكرثية �إليهم ومقوماتهم املعي�شية ،فيفر�ض على
القادرين العمل يف ميادينهم وم�صانعهم يف مدة ال ميكن الزيادة عليها ،وب�أثمان ال
تفي �إال باحلياة ال�ضرورية لهم.
هذا هو منطق املنفعة اخلال�ص الذي كان من الطبيعي �أن ي�سلكوه ،وتنق�سم
الأمة ب�سبب ذلك �إىل :فئة يف قمة الرثاء ،و�أكرثية يف املهوى ال�سحيق.
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وهنا يتبلور احلق ال�سيا�سي للأمة من جديد ب�شكل �آخر ،فامل�ساواة يف
تمُْح من �سجل النظام ،غري �أنها مل تعد
احلقوق ال�سيا�سية بني �أفراد املواطنني و�إن مل َ
خال�صا؛ ف�إن احلرية االقت�صادية حني ت�سجل
بعد هذه الزعازع �إال خيا ًال وتفك ًريا ً
ما عر�ضناه من نتائج تنتهي �إىل االنق�سام الفظيع الذي مر يف العر�ض ،وتكون هي
امل�سيطرة على املوقف ،واملا�سكة بالزمام ،وتقهر احلرية ال�سيا�سية �أمامها ،ف�إن الفئة
الر�أ�سمالية بحكم مركزها االقت�صادي من املجتمع ،وقدرتها على ا�ستعمال جميع
و�سائل الدعاية ،ومتكنها من �شراء الأن�صار والأعوان تهيمن على مقاليد احلكم
يف الأمة ،وتت�سلم ال�سلطة لت�سخريها يف م�صاحلها وال�سهر على م�آربها ،وي�صبح
الت�شريع والنظام االجتماعي خا�ض ًعا ل�سيطرة ر�أ�س املال؛ بعد �أن كان املفرو�ض
يف املفاهيم الدميقراطية �أنه من حق الأمة جمعاء.
هكذا تعود الدميقراطية الر�أ�سمالية يف نهاية املطاف حك ًما ت�ست�أثر به الأقلية،
و�سلطانًا يحمي به عد ٌة من الأفراد كيانهم على ح�ساب الآخرين ،بالعقلية النفعية
التي ي�ستوحونها من الثقافة الدميقراطية الر�أ�سمالية.
ون�صل هنا �إىل �أفظع حلقات امل�أ�ساة التي ميثلها هذا النظام؛ ف�إن ه�ؤالء
ال�سادة الذين و�ضع النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل يف �أيديهم كل نفوذ ،وزودهم
بكل قوة وطاقة �سوف ميدون �أنظارهم  -بوحي من عقلية هذا النظام � -إىل الآفاق،
وي�شعرون بوحي من م�صاحلهم و�أغرا�ضهم �أنهم يف حاجة �إىل مناطق نفوذ جديدة؛
وذلك ل�سببني:
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الأول� :أن وفرة الإنتاج تتوقف على مدى توفر املواد الأولية وكرثتها ،فكل
من يكون حظه من تلك املواد �أعظم تكون طاقاته الإنتاجية �أقوى و�أكرث ،وهذه
املواد منت�شرة يف بالد اهلل العري�ضة ،و�إذا كان من الواجب احل�صول عليها فالالزم
ال�سيطرة على البالد التي متلك املواد المت�صا�صها وا�ستغاللها.
الثاين� :أن �شدة حركة الإنتاج وقوتها بدافع من احلر�ص على كرثة الربح
من ناحية ،وانخفا�ض امل�ستوى املعي�شي لكثري من املواطنني ،بدافع من ال�شره
املادي للفئة الر�أ�سمالية ،ومغالبتها للعامة على حقوقها ب�أ�ساليبها النفعية ،التي
جتعل املواطنني عاجزين عن �شراء املنتجات وا�ستهالكها ،كل ذلك يجعل كبار
املنتجني يف حاجة ما�سة �إىل �أ�سواق جديدة لبيع املنتجات الفائ�ضة فيها ،و�إيجاد
تلك الأ�سواق يعني التفكري يف بالد جديدة.
وهكذا تدر�س امل�س�ألة بذهنية مادية خال�صة ،ومن الطبيعي ملثل هذه
الذهنية التي مل يرتكز نظامها على القيم الروحية واخللقية ،ومل يعرتف مذهبها
االجتماعي بغاية �إال �إ�سعاد هذه احلياة املحدودة مبختلف املتع وال�شهوات �أن ترى
يف هذين ال�سببني مرب ًرا وم�سو ًغا منطق ًّيا لالعتداء على البالد الآمنة ،وانتهاك
كرامتها ،وال�سيطرة على مقدراتها ومواردها الطبيعية الكربى ،وا�ستغالل ثرواتها
لرتويج الب�ضائع الفائ�ضة ،فكل ذلك �أمر معقول ،وجائز يف عرف امل�صالح الفردية
التي يقوم على �أ�سا�سها النظام الر�أ�سمايل واالقت�صاد احلر.
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وينطلق من هنا عمالق يغزو ويحارب ،ويقيد ويكبل ،وي�ستعمر وي�ستثمر
�إر�ضاء لل�شهوات و�إ�شبا ًعا للرغبات.
فانظر ماذا قا�ست الإن�سانية من ويالت هذا النظام ،باعتباره ماد ًّيا يف روحه
و�صياغته و�أ�ساليبه و�أهدافه ،و�إن مل يكن َّ
مرك ًزا على فل�سفة حمددة تتفق مع تلك
الروح وال�صياغة ،وتن�سجم مع هذه الأ�ساليب والأهداف كما �أملعنا �إليه؟!
وق َِّد ْر بنف�سك ن�صيب املجتمع الذي يقوم على ركائز هذا النظام ومفاهيمه
من ال�سعادة واال�ستقرار ،هذا املجتمع الذي ينعدم فيه الإيثار والثقة املتبادلة،
والرتاحم والتعاطف احلقيقي ،وجميع االجتاهات الروحية اخلرية ،فيعي�ش الفرد
فيه وهو ي�شعر ب�أنه امل�س�ؤول عن نف�سه وحده ،و�أنه يف خطر من قبل كل م�صلحة من
م�صالح الآخرين التي قد ت�صطدم به ،فك�أنه يحيى يف �صراع دائم ومغالبة م�ستمرة
ال �سالح له فيها �إال قواه اخلا�صة ،وال هدف له منها �إال م�صاحله اخلا�صة.

3
الإن�سان املعا�صر وامل�شكلة االجتماعية
اال�شــرتاكية وال�شــيوعية

النظرية املارك�سية
االنحراف عن العملية ال�شيوعية
امل�ؤاخذات على ال�شيوعية

النظرية املارك�سية

يف اال�شرتاكية مذاهب متعددة ،و�أ�شهرها املذهب اال�شرتاكي القائم على
النظرية املارك�سية واملادية اجلدلية ،التي هي عبارة عن فل�سفة خا�صة للحياة ،وفهم
مادي لها على طريقة ديالكتيكية .وقد طبق املاديون الديالكتيكيون هذه املادية
الديالكتيكية على التاريخ واالجتماع واالقت�صاد ،ف�صارت عقيدة فل�سفية يف
�ش�أن العامل ،وطريقة لدر�س التاريخ واالجتماع ،ومذه ًبا يف االقت�صاد ،وخطة يف
ال�سيا�سة.
وبعبارة �أخرى� :أنها ت�صوغ الإن�سان كله يف قالب خا�ص ،من حيث لون
تفكريه ،ووجهة نظره �إىل احلياة ،وطريقته العملية فيها.
وال ريب يف �أن الفل�سفة املادية وكذلك الطريقة الديالكتيكية لي�ستا من
بدع املذهب املارك�سي وابتكاراته؛ فقد كانت النزعة املادية تعي�ش منذ �آالف
ال�سنني يف امليدان الفل�سفي� ،سافرة تارة ومتوارية �أخرى وراء ال�سف�سطة والإنكار
املطلق.
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كما �أن الطريقة الديالكتيكية يف التفكري عميقة اجلذور ببع�ض خطوطها
يف التفكري الإن�ساين ،وقد ا�ستكملت كل خطوطها على يد «هيجل» الفيل�سوف
املثايل املعروف .و�إمنا جاء «كارل مارك�س» �إىل هذا املنطق وتلك الفل�سفة فتبناها،
وحاول تطبيقها على جميع ميادين احلياة ،فقام بتحقيقني:
خال�صا بطريقة ديالكتيكية.
�أحدهما� :أن ف�سر التاريخ تف�س ًريا ماد ًّيا ً
والآخر :زعم فيه �أنه اكت�شف تناق�ضات ر�أ�س املال والقيمة الفائ�ضة التي
ي�سرقها �صاحب املال  -يف عقيدته  -من العامل .و�أ�شاد على �أ�سا�س هذين
التحقيقني �إميانه ب�ضرورة فناء املجتمع الر�أ�سمايل ،و�إقامة املجتمع ال�شيوعي
واملجتمع اال�شرتاكي الذي اعتربه خطوة للإن�سانية �إىل تطبيق ال�شيوعية تطبيقًا
كام ًال.
فامليدان االجتماعي يف هذه الفل�سفة ميدان �صراع بني املتناق�ضات ،وكل
و�ضع اجتماعي ي�سود ذلك امليدان فهو ظاهرة مادية خال�صة من�سجمة مع �سائر
الظواهر والأحوال املادية ومت�أثرة بها ،غري �أنه يف نف�س الوقت يحمل نقي�ضه
يف �صميمه ،وين�شب حينئذ ال�صراع بني النقائ�ض يف حمتواه؛ حتى تتجمع
املتناق�ضات وحتدث تبد ًال يف ذلك الو�ضع و�إن�شاء لو�ضع جديد .وهكذا يبقى
العراك قائ ًما حتى تكون الإن�سانية كلها طبقة واحدة ،وتتمثل م�صالح كل فرد
يف م�صالح تلك الطبقة املوحدة ،يف تلك اللحظة ي�سود الوئام ،ويتحقق ال�سالم،
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وتزول نهائ ًّيا جميع الآثار ال�سيئة للنظام الدميقراطي الر�أ�سمايل؛ لأنها �إمنا كانت
تتولد من تعدد الطبقة يف املجتمع ،وهذا التعدد �إمنا ن�ش�أ من انق�سام املجتمع �إىل
منتج و�أجري .و إ� ًذا فالبد من و�ضع حد فا�صل لهذا االنق�سام ،وذلك ب�إلغاء امللكية.
وتختلف هنا ال�شيوعية عن اال�شرتاكية يف اخلطوط االقت�صادية الرئي�سية؛ وذلك
لأن االقت�صاد ال�شيوعي يرتكز:
�أو ًال :على �إلغاء امللكية اخلا�صة وحموها حم ًوا تا ًّما من املجتمع ،ومتليك
الرثوة كلها للمجموع وت�سليمها �إىل الدولة؛ باعتبارها الوكيل
ال�شرعي عن املجتمع يف �إدارتها وا�ستثمارها خلري املجموع.واعتقاد
املذهب ال�شيوعي ب�ضرورة هذا الت�أميم املطلق �إمنا كان رد الفعل
الطبيعي مل�ضاعفات امللكية اخلا�صة يف النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل.
وقد برر هذا الت�أميم ب�أن املق�صود منه �إلغاء الطبقة الر�أ�سمالية وتوحيد
ال�شعب يف طبقة واحدة ،ليختم بذلك ال�صراع ،وي�سد على الفرد
الطريق �إىل ا�ستغالل �شتى الو�سائل والأ�ساليب لت�ضخيم ثروته،
�إ�شبا ًعا جل�شعه واندفا ًعا بدافع الأثرة وراء امل�صلحة ال�شخ�صية.
ثان ًيا :على توزيع ال�سلع املنتجة على ح�سب احلاجات اال�ستهالكية للأفراد،
ويتلخ�ص يف الن�ص الآتي« :من ٍّ
كل ح�سب قدرته ،ولكل ح�سب
حاجته» .وذلك �أن كل فرد له حاجات طبيعية ال ميكنه احلياة بدون
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توفريها ،فهو يدفع للمجتمع كل جهده ،فيدفع له املجتمع متطلبات
حياته ويقوم مبعي�شته.
ثالثًا :على منهاج اقت�صادي تر�سمه الدولة ،وتوفق فيه بني حاجة املجموع
والإنتاج يف كميته وتنويعه وحتديده؛ لئال يمُْ َنى( )1املجتمع بنف�س
الأدواء والأزمات التي ح�صلت يف املجتمع الر�أ�سمايل حينما �أطلق
احلريات بغري حتديد.

( )1مينى :ي�صاب.

االنحراف عن العملية ال�شيوعية

ولكن �أقطاب ال�شيوعية الذين نادوا بهذا النظام مل ي�ستطيعوا �أن يطبقوه
بخطوطه كلها حني قب�ضوا على مقاليد احلكم ،واعتقدوا �أنه البد لتطبيقه من
تطوير الإن�سانية يف �أفكارها ودوافعها ونزعاتها ،زاعمني �أن الإن�سان �سوف يجيء
عليه اليوم الذي متوت يف نف�سه الدوافع ال�شخ�صية والعقلية والفردية ،وحتيا فيه
العقلية اجلماعية والنوازع اجلماعية ،فال يفكر �إال يف امل�صلحة االجتماعية ،وال
يندفع �إال يف �سبيلها.
ولأجل ذلك كان من ال�ضروري  -يف عرف هذا املذهب االجتماعي-
�إقامة نظام ا�شرتاكي قبل ذلك؛ ليتخل�ص فيه الإن�سان من طبيعته احلا�ضرة،
ويكت�سب الطبيعة امل�ستعدة للنظام ال�شيوعي .وهذا النظام اال�شرتاكي �أجريت
فيه تعديالت مهمة على اجلانب االقت�صادي من ال�شيوعية.
فاخلط الأول من خطوط االقت�صاد ال�شيوعي  -وهو �إلغاء امللكية الفردية -قد
ُب ِّدل �إىل ٍّ
حل و�سط ،وهو :ت�أميم ال�صناعات الثقيلة والتجارة اخلارجية والتجارات
الداخلية ،وو�ضعها جمي ًعا حتت االنح�صار احلكومي .وبكلمة �أخرى� :إلغاء ر�أ�س
املال الكبري مع �إطالق ال�صناعات والتجارات الب�سيطة وتركها للأفراد؛ وذلك
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لأن اخلط العري�ض يف االقت�صاد ال�شيوعي ا�صطدم بواقع الطبيعة الإن�سانية الذي
�أ�شرنا �إليه ،حيث �أخذ الأفراد يتقاع�سون عن القيام بوظائفهم والن�شاط يف عملهم،
ويتهربون من واجباتهم االجتماعية؛ لأن املفرو�ض ت�أمني النظام ملعي�شتهم و�سد
حاجاتهم ،كما �أن املفرو�ض فيه عدم حتقيق العمل واجلهد مهما كان �شدي ًدا لأكرث
من ذلك ،فعالم �إذن يجهد الفرد ويكدح ويجِ ّد ما دامت النتيجة يف ح�سابه هي
النتيجة يف حايل اخلمول والن�شاط؟! وملاذا يندفع �إىل توفري ال�سعادة لغريه ،و�شراء
راحة الآخرين بعرقه ودموعه ُوع َ�صارة حياته وطاقاته ما دام ال ي�ؤمن بقيمة من قيم
احلياة �إال القيمة املادية اخلال�صة؟! فا�ضطر زعماء هذا املذهب �إىل جتميد الت�أميم
املطلق.
كما ا�ضطروا �أي�ضً ا �إىل تعديل اخلط الثاين من خطوط االقت�صاد ال�شيوعي
�أي�ضً ا ،وذلك بجعل فوارق بني الأجور ،لدفع العمال �إىل الن�شاط والتكامل يف
العمل؛ معتذرين ب�أنها فوارق موقتة �سوف تزول حينما يق�ضى على العقلية
الر�أ�سمالية ،وين�ش�أ الإن�سان �إن�شاء جدي ًدا ،وهم لأجل ذلك يجرون التغيريات
امل�ستمرة على طرائقهم االقت�صادية و�أ�ساليبهم اال�شرتاكية ،لتدارك ف�شل كل
طريقة بطريقة جديدة .ومل يوفقوا حتى الآن للتخل�ص من جميع الركائز الأ�سا�سية
يف االقت�صاد الر�أ�سمايل؛ فلم تلغ  -مث ًال  -القرو�ض الربوية نهائ ًّيا ،مع �أنها يف الواقع
�أ�سا�س الف�ساد االجتماعي يف االقت�صاد الر�أ�سمايل.
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وال يعني هذا كله �أن �أولئك الزعماء مق�صرون� ،أو �أنهم غري جادين يف
مذهبهم وغري خمل�صني لعقيدتهم ،و�إمنا يعني �أنهم ا�صطدموا بالواقع حني �أرادوا
التطبيق ،فوجدوا الطريق ملي ًئا باملعاك�سات واملناق�ضات التي ت�ضعها الطبيعة
الإن�سانية �أمام الطريقة االنقالبية للإ�صالح االجتماعي الذي كانوا يب�شرون به،
ففر�ض عليهم الواقع الرتاجع �آملني �أن تتحقق املعجزة يف وقت قريب �أو بعيد.
و�أما من الناحية ال�سيا�سية ،فال�شيوعية ت�ستهدف يف نهاية �شوطها الطويل
�إىل حمو الدولة من املجتمع حني تتحقق املعجزة وتعم العقلية اجلماعية كل
الب�شر ،فال يفكر اجلميع �إال يف امل�صلحة املادية للمجـموع ،و�أما قبل ذلك،
ما دامت املعجزة غري حمققة ،وما دام الب�شر غري موحدين يف طبقة ،واملجتمع
خال�صا ،فهو
ينق�سم �إىل قوى ر�أ�سمالية وعمالية فالالزم �أن يكون احلكم ُع َّمال ًّيا ً
حكم دميقراطي يف حدود دائرة العمال ،ودكتاتوري بالن�سبة �إىل العموم.
وقد عللوا ذلك ب�أن الدكتاتورية العمالية يف احلكم �ضرورية يف كل املراحل
التي تطويها الإن�سانية بالعقلية الفردية؛ وذلك حماية مل�صالح الطبقة العاملة،
وخنقًا لأنفا�س الر�أ�سمالية ،ومن ًعا لها عن الربوز �إىل امليدان من جديد.
والواقع �أن هذا املذهب الذي يتمثل يف اال�شرتاكية املارك�سية ثم يف
ال�شيوعية املارك�سية ميتاز عن النظام الدميقراطي الر�أ�سمايل ب�أنه يرتكز على فل�سفة
خا�صا للحياة ،ال يعرتف لها بجميع املثل والقيم املعنوية،
مادية معينة ،تتبنى فه ًما ًّ
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ويعللها تعلي ًال ال مو�ضع فيه خلالق فوق حدود الطبيعة ،وال جلزاء مرتقب وراء
حدود احلياة املادية املحدودة ،وهذا على عك�س الدميقراطية الر�أ�سمالية؛ ف�إنها و�إن
كانت نظا ًما ماد ًّيا ولكنها مل تنب على �أ�سا�س فل�سفي حمدد ،فالربط ال�صحيح بني
امل�س�ألة الواقعية للحياة وامل�س�ألة االجتماعية �آمنت به ال�شيوعية املادية ،ومل ت�ؤمن
به الدميقراطية الر�أ�سمالية� ،أو مل حتاول �إي�ضاحه.
وبهذا كان املذهب ال�شيوعي حقيقًا بالدر�س الفل�سفي ،وامتحانه عن طريق
اختبار الفل�سفة التي ركز عليها وانبثق عنها؛ ف�إن احلكم على كل نظام يتوقف
على مدى جناح مفاهيمه الفل�سفية يف ت�صوير احلياة و�إدراكها.
ومن ال�سهل �أن ندرك يف �أول نظرة نلقيها على النظام ال�شيوعي املخفف
�أو الكامل� ،أن طابعه العام هو �إفناء الفرد يف املجتمع ،وجعله �آلة م�سخرة لتحقيق
املوازين العامة التي يفرت�ضها .فهو على النقي�ض متا ًما من النظام الر�أ�سمايل احلر
الذي يجعل املجتمع للفرد وي�سخره مل�صاحله ،فك�أنه قد ُق ّدر لل�شخ�صية الفردية
وال�شخ�صية االجتماعية  -يف عرف هذين النظامني � -أن تت�صادما وتت�صارعا،
فكانت ال�شخ�صية الفردية هي الفائزة يف �أحد النظامني الذي �أقام ت�شريعه على
�أ�سا�س الفرد ومنافعه الذاتية ،فمني املجتمع بامل�آ�سي االقت�صادية التي تزعزع
كيانه ،وت�شوه احلياة يف جميع �شعبها .وكانت ال�شخ�صية االجتماعية هي الفائزة
يف النظام الآخر الذي جاء يتدارك �أخطاء النظام ال�سابق ،ف�ساند املجتمع وحكم
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على ال�شخ�صية الفردية باال�ضمحالل والفناء ،ف�أ�صيب الأفراد مبحن قا�سية ق�ضت
على حريتهم ووجودهم اخلا�ص ،وحقوقهم الطبيعية يف االختيار والتفكري.

امل�ؤاخذات على ال�شيوعية

والواقع �أن النظام ال�شيوعي و�إن عالج جملة من أَ� ْد َواء( )1الر�أ�سمالية احلرة
مبحوه للملكية الفردية ،غري �أن هذا العالج له م�ضاعفات طبيعية جتعل ثمن العالج
باه ًظا ،وطريقة تنفيذه �شاقة على النف�س ،ال ميكن �سلوكها �إال �إذا ف�شلت �سائر
الطرق والأ�ساليب .هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى هو عالج ناق�ص ال ي�ضمن
الق�ضاء على الف�ساد االجتماعي كله؛ لأنه مل يحالفه ال�صواب يف ت�شخي�ص
الداء ،وتعيني النقطة التي انطلق منها ال�شر حتى اكت�سح العامل يف ظل الأنظمة
الر�أ�سمالية ،فبقيت تلك النقطة حمافظة على مو�ضعها من احلياة االجتماعية يف
املذهب ال�شيوعي ،وبهذا مل تظفر الإن�سانية باحلل احلا�سم مل�شكلتها الكربى ،ومل
حت�صل على الدواء الذي يطبب �أدواءها وي�ست�أ�صل �أعرا�ضها اخلبيثة.
جدا؛ ف�إن من �ش�أنه الق�ضاء على
�أما م�ضاعفات هذا العالج فهي ج�سيمة ًّ
حريات الأفراد لإقامة امللكية ال�شيوعية مقام امللكيات اخلا�صة؛ وذلك لأن هذا
التحويل االجتماعي الهائل على خالف الطبيعة الإن�سانية العامة � -إىل حد
(� )1أَ ْد َواء� :أمرا�ض.
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الآن على الأقل كما يعرتف بذلك زعما�ؤه  -باعتبار �أن الإن�سان املادي ال يزال
يفكر تفك ًريا ذات ًّيا ،ويح�سب م�صاحله من منظاره الفردي املحدود ،وو�ضع ت�صميم
جديد للمجتمع يذوب فيه الأفراد نهائ ًّيا ،ويق�ضي على الدوافع الذاتية ق�ضاء تا ًّما
مو�ضع التنفيذ يتطلب قوة حازمة مت�سك زمام املجتمع بيد حديدية ،وحتب�س كل
�صوت يعلو فيه ،وتخنق كل نَفَ�س يرتدد يف �أو�ساطه ،وحتتكر جميع و�سائل الدعاية
والن�شر ،وت�ضرب على الأمة نطاقًا ال يجوز �أن تتعداه بحال ،وتعاقب على التهمة
ِّ
والظ َّنة؛ لئال يفلت الزمام من يدها فج�أة.
وهذا �أمر طبيعي يف كل نظام يراد فر�ضه على الأمة قبل �أن تن�ضج فيها
عقلية ذلك النظام وتعم روحيته.
نعم ،لو �أخذ الإن�سان املادي يفكر تفك ًريا اجتماع ًّيا ،ويعقل م�صاحله بعقلية
جماعية ،وذابت من نف�سه جميع العواطف اخلا�صة والأهواء الذاتية واالنبعاثات
النف�سية لأمكن �أن يقوم نظام يذوب فيه الأفراد ،وال يبقى يف امليدان �إال العمالق
االجتماعي الكبري ،ولكن حتقيق ذلك يف الإن�سان املادي الذي ال ي�ؤمن �إال بحياة
حمدودة ،وال يعرف معنى لها �إال اللذة املادية يحتاج �إىل معجزة تخلق اجلنة
يف الدنيا ،وتنزل بها من ال�سماء �إىل الأر�ض ،وال�شيوعيون يعدوننا بهذه اجلنة،
وينتظرون ذلك اليوم الذي يق�ضي فيه املعمل على طبيعة الإن�سان ،ويخلقه من
جديد �إن�سانًا مثال ًّيا يف �أفكاره و�أعماله ،و�إن مل يكن ي�ؤمن بذرة من القيم املثالية
والأخالقية ،ولو حتققت هذه املعجزة فلنا معهم حينئذ كالم.
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و�أما الآن فو�ضع الت�صميم االجتماعي الذي يرومونه ي�ستدعي حب�س
الأفراد يف حدود فكرة هذا الت�صميم ،وت�أمني تنفيذه بقيام الفئة امل�ؤمنة به على
حمايته ،واالحتياط له بكبت الطبيعة الإن�سانية والعواطف النف�سية ،ومنعها عن
االنطالق بكل �أ�سلوب من الأ�ساليب ،والفرد يف ظل هذا النظام و�إن ك�سب
ت�أمي ًنا كام ًال و�ضمانًا اجتماع ًّيا حلياته وحاجاته؛ لأن الرثوة اجلماعية متده بكل
ذلك يف وقت احلاجة ،ولكن �ألي�س من الأح�سن بحال هذا الفرد �أن يظفر بهذا
الت�أمني دون �أن يخ�سر ا�ستن�شاق ن�سيم احلرية املهذبة ،وي�ضطر �إىل �إذابة �شخ�صه
يف النار ،و�إغراق نف�سه يف البحر االجتماعي املتالطم؟!
وكيف ميكن �أن يطمع باحلرية  -يف ميدان من امليادين � -إن�سان ُح ِر َم من
احلرية يف معي�شته ،وربطت حياته الغذائية رب ًطا كام ًال بهيئة معينة ،مع �أن احلرية
االقت�صادية واملعي�شية هي �أ�سا�س احلريات جمي ًعا؟!
ويعتذر عن ذلك املعتذرون فيت�ساءلون :ماذا ي�صنع الإن�سان باحلرية
واال�ستمتاع بحق النقد والإعالن عن �آرائه وهو يرزح حتت عبء اجتماعي
فظيع؟! وماذا يجديه �أن يناق�ش ويعرت�ض وهو �أحوج �إىل التغذية ال�صحيحة واحلياة
املكفولة منه �إىل االحتجاج وال�ضجيج الذي تنتجه له احلرية؟!
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وه�ؤالء املت�سائلون مل يكونوا ينظرون �إال �إىل الدميقراطية الر�أ�سمالية ك�أنها
الق�ضية االجتماعية الوحيدة التي تناف�س ق�ضيتهم يف امليدان ،فانتق�صوا من قيمة
الكرامة الفردية وحقوقها؛ لأنهم ر�أوا فيها خط ًرا على التيار االجتماعي العام.
ولكن من حق الإن�سانية �أن ال ت�ضحي ب�شيء من مقوماتها وحقوقها ما
دامت غري م�ضطرة �إىل ذلك ،و�أنها �إمنا تقف موقف التخيري :بني كرامة هي من
احلق املعنوي للإن�سانية ،وبني حاجة هي من احلق املادي لها �إذا �أعوزها النظام
الذي يجمع بني الناحيتني و ُيوفَّق �إىل حل امل�شكلتني.
�إن �إن�سانًا يعت�صر الآخرون طاقاته ،وال يطمئن �إىل حياة طيبة و�أجر عادل
وت�أمني يف �أوقات احلاجة لهو �إن�سان قد ُحرِم من التمتع باحلياة ،وحيل بينه وبني
احلياة الهادئة امل�ستقرة ،كما �أن �إن�سانًا يعي�ش مهد ًدا يف كل حلظة ،حما�س ًبا على
كل حركة ،معر�ضً ا لالعتقال بدون حماكمة ،ولل�سجن والنفي والقتل لأدين
بادرة لهو �إن�سان مر َّوع مرعوب ،ي�سلبه اخلوف حالوة العي�ش ،وينغِّ�ص الرعب
عليه َم َال َّذ احلياة.
والإن�سان الثالث املطمئن �إىل معي�شته ،الواثق بكرامته و�سالمته هو حلم
الإن�سانية العذب ،فكيف يتحقق هذا احللم؟ ومتى ي�صبح حقيقة واقعة؟
وقد قلنا� :إن العالج ال�شيوعي للم�شكلة االجتماعية ناق�ص ،م�ضا ًفا �إىل ما
�أ�شرنا �إليه من م�ضاعفات؛ فهو و�إن كان تتمثل فيه عواطف وم�شاعر �إن�سانية �أثارها
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الطغيان االجتماعي العام ،ف�أهاب بجملة من املفكرين �إىل احلل اجلديد غري �أنهم
مل ي�ضعوا �أيديهم على �سبب الف�ساد ليق�ضوا عليه ،و�إمنا ق�ضوا على �شيء �آخر ،فلم
يوفقوا يف العالج ومل ينجحوا يف التطبيب.
�إن مبد أ� امللكية اخلا�صة لي�س هو الذي ن�ش�أت عنه �آثام الر�أ�سمالية املطلقة
التي زعزعت �سعادة العامل وهناءه؛ فال هو الذي يفر�ض تعطيل املاليني من
العمال يف �سبيل ا�ستثمار �آلة جديدة تق�ضي على �صناعاتهم ،كما حدث يف
فجر االنقالب ال�صناعي ،وال هو الذي يفر�ض التحكم يف �أجور الأجري وجهوده
بال ح�ساب ،وال هو الذي يفر�ض على الر�أ�سمايل �أن يتلف كميات كبرية من
منتوجاته حتف ًظا على ثمن ال�سلعة وتف�ضي ًال للتبذير على توفري حاجات الفقراء
بها ،وال هو الذي يدعوه �إىل جعل ثروته ر�أ�س مال كا�سب ي�ضاعفه بالربا،
وامت�صا�ص جهود املدينني بال �إنتاج وال عمل ،وال هو الذي يدفعه �إىل �شراء
جميع الب�ضائع اال�ستهالكية من الأ�سواق ليحتكرها ويرفع بذلك من �أثمانها،
وال هو الذي يفر�ض عليه فتح �أ�سواق جديدة و�إن انتهكت بذلك حريات الأمم
وحقوقها و�ضاعت كرامتها وحريتها...
كل هذا امل�آ�سي املروعة مل تن�ش�أ من امللكية اخلا�صة ،و�إمنا هي وليدة امل�صلحة
مقيا�سا للحياة يف النظام الر�أ�سمايل ،واملربر املطلق
املادية ال�شخ�صية التي ُج ِع َل ْت ً
جلميع الت�صرفات واملعامالت ،فاملجتمع حني تقام �أ�س�سه على هذا املقيا�س الفردي
واملربر الذاتي ال ميكن �أن ُي ْن َت َظ َر منه غري ما وقع؛ ف�إن من طبيعة هذا املقيا�س تنبثق

74

املدر�سة الإ�سالمية

74

تلك اللعنات والويالت على الإن�سانية كلها ،ال من مبد�أ امللكية اخلا�صة ،فلو �أبدل
املقيا�س وو�ضعت للحياة غاية جديدة مهذبة ،تن�سجم مع طبيعة الإن�سان ،لتحقق
بذلك العالج احلقيقي للم�شكلة الإن�سانية الكربى.

4
الإن�سان املعا�صر وامل�شكلة االجتماعية
الإ�ســـالم وامل�شكلة االجتماعية

التعليل ال�صحيح للم�شكلة
كيف تعالج امل�شكلة؟
ر�سالة الدين

التعليل ال�صحيح للم�شكلة

ولأجل �أن ن�صل �إىل احللقة الأوىل يف تعليل امل�شكلة االجتماعية علينا
�أن نت�ساءل عن تلك امل�صلحة املادية اخلا�صة التي �أقامها النظام الر�أ�سمايل
مقيا�سا ومرب ًرا وهد ًفا وغاية ،نت�ساءل :ما هي الفكرة التي �صححت هذا املقيا�س
ً
يف الذهنية الدميقراطية الر�أ�سمالية و�أوحت به؟ ف�إن تلك الفكرة هي الأ�سا�س
احلقيقي للبالء االجتماعي ،وف�شل الدميقراطية الر�أ�سمالية يف حتقيق �سعادة
الإن�سان وتوفري كرامته ،و�إذا ا�ستطعنا �أن نق�ضي على تلك الفكرة فقد و�ضعنا
حدا فا�ص ًال لكل امل�ؤامرات على ال َّر َفاه االجتماعي ،وااللتواءات على حقوق
ًّ
املجتمع وحريته ال�صحيحة ،ووفقنا �إىل ا�ستثمار امللكية اخلا�صة خلري الإن�سانية
ورقيها وتقدمها يف املجاالت ال�صناعية وميادين الإنتاج.
فما هي تلك الفكرة؟
�إن تلك الفكرة تتلخ�ص يف التف�سري املادي املحدود للحياة الذي �أ�شاد
عليه الغرب �صرح الر�أ�سمالية اجلبار؛ ف�إن كل فرد يف املجتمع �إذا �آمن ب�أن ميدانه
الوحيد يف هذا الوجود العظيم هو حياته املادية اخلا�صة ،و�آمن �أي�ضً ا بحريته يف
الت�صرف بهذه احلياة وا�ستثمارها ،و�أنه ال ميكن �أن يك�سب من هذه احلياة غاية �إال
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اللذة التي توفرها له املادة ،و�أ�ضاف هذه العقائد املادية �إىل حب الذات  -الذي
هو من �صميم طبيعته  -ف�سوف ي�سلك ال�سبيل الذي �سلكه الر�أ�سماليون ،وينفِّذ
�أ�ساليبهم كاملة ما مل حترمه قوة قاهرة من حريته وت�سد عليه ال�سبيل.
وحب الذات هو الغريزة التي ال نعرف غريزة �أعم منها و�أقدم؛ فكل الغرائز
فروع هذه الغريزة و�شعبها ،مبا فيها غريزة املعي�شة؛ ف�إن حب الإن�سان ذاته  -الذي
يعني حبه للذة وال�سعادة لنف�سه ،وبغ�ضه للأمل وال�شقاء لذاته  -هو الذي يدفع
حدا
الإن�سان �إىل ك�سب معي�شته ،وتوفري حاجياته الغذائية واملادية؛ ولذا قد ي�ضع ًّ
حلياته باالنتحار �إذا وجد �أن تحَ َ ُّمل �أمل املوت �أ�سهل عليه من حتمل الآالم التي
تزخر بها حياته.
فالواقع الطبيعي احلقيقي �إذن الذي يكمن وراء احلياة الإن�سانية كلها
ويوجهها ب�أ�صابعه هو حب الذات الذي نعرب عنه بحب اللذة و ُب ْغ�ض الأمل ،وال
ميكن تكليف الإن�سان �أن يتحمل  -خمتا ًرا  -مرارة الأمل دون �شيء من اللذة
يف �سبيل �أن يلتذ الآخرون ويتنعموا� ،إال �إذا ُ�س ِل َبت منه �إن�سانيته و�أُ ْع ِطي طبيعة
جديدة ال تتع�شق اللذة وال تكره الأمل.
وحتى الألوان الرائعة من الإيثار التي ن�شاهدها يف الإن�سان ون�سمع بها
عن ت�أريخه تخ�ضع يف احلقيقة �أي�ضً ا لتلك القوة املحركة الرئي�سية (غريزة حب
الذات)؛ فالإن�سان قد ُي ْ�ؤ ِثر ولده �أو �صديقه على نف�سه ،وقد ي�ضحي يف �سبيل
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بع�ض املثل والقيم ،ولكنه لن يقدم على �شيء من هذه البطوالت ما مل يح�س
فيها بلذة خا�صة ،ومنفعة تفوق اخل�سارة التي تنجم عن �إيثاره لولده و�صديقه� ،أو
ت�ضحيته يف �سبيل مثل من املثل التي ي�ؤمن بها.
وهكذا ميكننا �أن نف�سر �سلوك الإن�سان ب�صورة عامة يف جماالت الأنانية
والإيثار على حد �سواء ،ففي الإن�سان ا�ستعدادات كثرية لاللتذاذ ب�أ�شياء متنوعة:
مادية كااللتذاذ بالطعام وال�شراب و�ألوان املتعة اجلن�سية ،وما �إليها من اللذائذ
املادية� .أو معنوية كااللتذاذ اخللقي والعاطفي بقيم خلقية� ،أو �أليف روحي� ،أو
عقيدة معينة حني يجد الإن�سان �أن تلك القيم �أو ذلك الأليف �أو هذه العقيدة
جزء من كيانه اخلا�ص .وهذه اال�ستعدادات التي تهيئ الإن�سان لاللتذاذ بتلك
املتع املتنوعة تختلف يف درجاتها عند الأ�شخا�ص ،وتتفاوت يف مدى فعليتها
باختالف ظروف الإن�سان ،وعوامل الطبيعة والرتبية التي ت�ؤثر فيه؛ فبينما جند
�أن بع�ض تلك اال�ستعدادات تن�ضج عند الإن�سان ب�صورة طبيعية ،كا�ستعداده
لاللتذاذ اجلن�سي  -مث ًال  -جند �أن �ألوانًا �أخرى منها قد ال تظهر يف حياة الإن�سان،
وتظل تنتظر عوامل الرتبية التي ت�ساعد على ن�ضجها وتفتحها.
وغريزة حب الذات  -من وراء هذه اال�ستعدادات جمي ًعا  -حتدد �سلوك
الإن�سان وفقًا ملدى ن�ضج تلك اال�ستعدادات؛ فهي تدفع �إن�سانًا �إىل اال�ستئثار
بطعام على �آخر وهو جائع ،وهي بنف�سها تدفع �إن�سانًا �آخر لإيثار الغري بالطعام
على نف�سه؛ لأن ا�ستعداد الإن�سان الأول لاللتذاذ بالقيم اخللقية والعاطفية الذي
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يدفعه �إىل الإيثار كان كام ًنا ،ومل تتح له عوامل الرتبية امل�ساعدة على تركيزه
وتنميته ،بينما ظفر الآخر بهذا اللون من الرتبية ،ف�أ�صبح يتلذذ بالقيم اخللقية
والعاطفية ،وي�ضحي ب�سائر لذاته يف �سبيلها.
فمتى �أردنا �أن نغري من �سلوك الإن�سان �شي ًئا يجب �أن نغري من مفهوم اللذة
واملنفعة عنده ،وندخل ال�سلوك املقرتح �ضمن الإطار العام لغريزة حب الذات.
ف�إذا كانت غريزة حب الذات بهذه املكانة من دنيا الإن�سان ،وكانت الذات
يف نظر الإن�سان عبارة عن طاقة مادية حمدودة ،وكانت اللذة عبارة عما تهيئه املادة
من متع وم�سرات ،فمن الطبيعي �أن ي�شعر الإن�سان ب�أن جمال ك�سبه حمدود ،و�أن
�شوطه ق�صري ،و�أن غايته يف هذا ال�شوط �أن يح�صل على مقدار من اللذة املادية.
وطريق ذلك ينح�صر بطبيعة احلال يف ع�صب احلياة املادية ،وهو املال الذي يفتح
�أمام الإن�سان ال�سبيل �إىل حتقيق كل �أغرا�ضه و�شهواته.
هذا هو الت�سل�سل الطبيعي يف املفاهيم املادية ،الذي ي�ؤدي �إىل عقلية
ر�أ�سمالية كاملة.
�أَ َفترَ ى �أن امل�شكلة تحُ َ ّل َح ًّال حا�س ًما �إذا رف�ضنا مبد�أ امللكية اخلا�صة ،و�أبقينا
تلك املفاهيم املادية عن احلياة ،كما حاول �أولئك املفكرون؟
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وهل ميكن �أن ينجو املجتمع من م�أ�ساة تلك املفاهيم بالق�ضاء على امللكية
اخلا�صة فقط ،ويح�صل على �ضمان ل�سعادته وا�ستقراره ،مع �أن �ضمان �سعادته
وا�ستقراره يتوقف �إىل حد بعيد على �ضمان عدم انحراف امل�س�ؤولني عن مناهجهم
و�أهدافهم الإ�صالحية يف ميدان العمل والتنفيذ؟
واملفرو�ض يف ه�ؤالء امل�س�ؤولني �أنهم يعتنقون نف�س املفاهيم املادية اخلال�صة
عن احلياة التي قامت عليها الر�أ�سمالية ،و�إمنا الفرق �أن هذه املفاهيم �أفرغوها يف
قوالب فل�سفية جديدة ،ومن الفر�ض املعقول الذي يتفق يف كثري من الأحايني �أن
تقف امل�صلحة اخلا�صة يف وجه م�صلحة املجموع ،و�أن يكون الفرد بني خ�سارة و�أمل
يتحملهما حل�ساب الآخرين ،وبني ربح ولذة يتمتع بهما على ح�سابهم ،فماذا تقدر
للأمة وحقوقها ،وللمذهب و�أهدافه من �ضمان يف مثل هذه اللحظات اخلطرية
التي متر على احلاكمني؟
وامل�صلحة الذاتية ال تتمثّل فقط يف امللكية الفردية ليق�ضى على هذا
الفر�ض الذي افرت�ضناه ب�إلغاء مبد�أ امللكية اخلا�صة ،بل هي تتمثل يف �أ�ساليب
وتتلون ب�ألوان �شتى ،ودليل ذلك ما �أخذ يك�شف عنه زعماء ال�شيوعية اليوم من
خيانات احلاكمني ال�سابقني والتوائهم على ما يتبنون من �أهداف.
�إن الرثوة التي ت�سيطر عليها الفئة الر�أ�سمالية يف ظل االقت�صاد املطلق،
واحلريات الفردية ،وتت�صرف فيها بعقليتها املادية ُت�س َّلم  -عند ت�أميم الدولة جلميع
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الرثوات ،و�إلغاء امللكية اخلا�صة � -إىل نف�س جهاز الدولة املكون من جماعة
ت�سيطر عليهم نف�س املفاهيم املادية عن احلياة ،والتي تفر�ض عليهم تقدمي امل�صالح
ال�شخ�صية بحكم غريزة حب الذات ،وهي ت�أبي �أن يتنازل الإن�سان عن لذ ٍة
وم�صلح ٍة بال عو�ض .وما دامت امل�صلحة املادية هي القوة امل�سيطرة ،بحكم مفاهيم
احلياة املادية ،ف�سوف ت�ست�أنف من جديد ميادين لل�صراع والتناف�س ،و�سوف
يع َّر�ض املجتمع لأ�شكال من اخلطر واال�ستغالل.
فاخلطر على الإن�سانية يكمن كله يف تلك املفاهيم املادية ،وما ينبثق عنها
من مقايي�س للأهداف والأعمال ،وتوحيد الرثوات الر�أ�سمالية  -ال�صغرية
�أو الكبرية -يف ثروة كربى ي�س َّلم �أمرها للدولة ،من دون تطوير جديد للذهنية
الإن�سانية ال يدفع ذلك اخلطر ،بل يجعل من الأمة جمي ًعا عمال �شركة واحدة،
ويربط حياتهم وكرامتهم ب�أقطاب تلك ال�شركة و�أ�صحابها.
نعم� ،إن هذه ال�شركة تختلف عن ال�شركة الر�أ�سمالية يف �أن �أ�صحاب تلك
ال�شركة الر�أ�سمالية هم الذين ميلكون �أرباحها وي�صرفونها يف �أهوائهم اخلا�صة .و�أما
�أ�صحاب هذه ال�شركة فهم ال ميلكون �شي ًئا من ذلك يف مفرو�ض النظام ،غري �أن
ميادين امل�صلحة ال�شخ�صية ال تزال مفتوحة ،والفهم املادي للحياة  -الذي يجعل
من تلك امل�صلحة هد ًفا ومرب ًرا  -ال يزال قائ ًما.
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كيف تعالج امل�شكلة؟

والعامل �أمامه �سبيالن �إىل دفع اخلطر و�إقامة دعائم املجتمع امل�ستقر:
�أحدهما� :أن يبدل الإن�سان غري الإن�سان� ،أو ُت ْخ َلق فيه طبيعة جديدة جتعله
ي�ضحي مب�صاحله اخلا�صة ،ومكا�سب حياته املادية املحدودة يف �سبيل املجتمع
وم�صاحله ،مع �إميانه ب�أنه ال قيم �إال قيم تلك امل�صالح املادية ،وال مكا�سب �إال
مكا�سب هذه احلياة املحدودة ،وهذا �إمنا يتم �إذا انتزع من �صميم طبيعته حب
الذات و�أبدل بحب اجلماعة ،فيولد الإن�سان وهو ال يحب ذاته �إال باعتبار كونه
جز ًءا من املجتمع ،وال يلتذ ل�سعادته وم�صاحله �إال مبا �أنها متثل جان ًبا من ال�سعادة
العامة وم�صلحة املجموع؛ ف�إن غريزة حب اجلماعة تكون �ضامنة حينئذ لل�سعي
وراء م�صاحلها وحتقيق متطلباتها بطريقة ميكانيكية و�أ�سلوب �آيل.
وال�سبيل الآخر الذي ميكن للعامل �سلوكه لدرء اخلطر عن حا�ضر الإن�سانية
وم�ستقبلها هو� :أن يطور املفهوم املادي للإن�سان عن احلياة ،وبتطويره تتطور طبيع ًّيا
�أهدافها ومقايي�سها ،وتتحقق املعجزة حينئذ من �أي�سر طريق.
وال�سبيل الأول هو الذي يحلم �أقطاب ال�شيوعيني بتحقيقه للإن�سانية يف
م�ستقبلها ،وي ِعدون العامل ب�أنهم �سوف ين�ش�ؤونها �إن�شاء جدي ًدا يجعلها تتحرك
ميكانيك ًّيا �إىل خدمة اجلماعة وم�صاحلها ،ولأجل �أن يتم هذا العمل اجلبار يجب
�أن نوكل قيادة العامل �إليهم ،كما يو َكل �أمر املري�ض �إىل اجلراح ،ويفو�ض �إليه

84

املدر�سة الإ�سالمية

84

املعوج منها ،وال يعلم �أحد كم تطول
تطبيبه وقطع الأجزاء الفا�سدة منه ،وتعديل ّ
هذه العملية اجلراحية التي جتعل الإن�سانية حتت مب�ضع ج ّراح؟ و�إن ا�ست�سالم
الإن�سانية لذلك لهو �أكرب دليل على مدى الظلم الذي قا�سته يف النظام الدميقراطي
الر�أ�سمايل الذي خدعها باحلريات املزعومة ،و�سلب منها �أخ ًريا كرامتها وامت�ص
دماءها ،ليقدمها �شرابًا �سائغًا للفئة املد َّللة التي ميثلها احلاكمون.
والفكرة يف هذا الر�أي القائل مبعاجلة امل�شكلة عن طريق تطوير الإن�سانية
و�إن�شائها من جديد ،ترتكز على مفهوم املارك�سية عن حب الذات؛ ف�إن املارك�سية
تعتقد �أن حب الذات لي�س مي ًال طبيع ًّيا وظاهرة غريزية يف كيان الإن�سان ،و�إمنا هو
نتيجة للو�ضع االجتماعي القائم على �أ�سا�س امللكية الفردية ،ف�إن احلالة االجتماعية
للملكية اخلا�صة هي التي تكون املحتوى الروحي والداخلي للإن�سان ،وتخلق يف
الفرد حبه مل�صاحله اخلا�صة ومنافعه الفردية ،ف�إذا حدثت ثورة يف الأ�س�س التي
يقوم عليها الكيان االجتماعي وحلت امللكية اجلماعية واال�شرتاكية حمل امللكية
اخلا�صة ف�سوف تنعك�س الثورة يف كل �أرجاء املجتمع ،ويف املحتوى الداخلي
للإن�سان ،فتنقلب م�شاعره الفردية �إىل م�شاعر جماعية ،ويتحول حبه مل�صاحله
ومنافعه اخلا�صة �إىل حب ملنافع اجلماعة وم�صاحلها ،وفقًا لقانون التوافق بني حالة
امللكية الأ�سا�سية وجمموع الظواهر الفوقية التي تتكيف مبوجبها.
والواقع �أن هذا املفهوم املارك�سي حلب الذات يقدر العالقة بني الواقع
الذاتي (غريزة حب الذات) وبني الأو�ضاع االجتماعية ب�شكل مقلوب ،و�إال
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فكيف ن�ستطيع �أن ن�ؤمن ب�أن الدافع الذاتي وليد امللكية اخلا�صة والتناق�ضات
الطبقية التي تنجم عنها؟! ف�إن الإن�سان لو مل يكن ميلك �سلفًا الدافع الذاتي
ملا �أوجد هذه التناق�ضات ،وال َّفكر يف امللكية اخلا�صة واال�ستئثار الفردي .وملاذا
ي�ست�أثر الإن�سان مبكا�سب النظام وي�ضعه بال�شكل الذي يحفظ م�صاحله على
ح�ساب الآخرين ،ما دام ال يح�س بالدافع الذاتي يف �أعماق نف�سه؟!
فاحلقيقة �أن املظاهر االجتماعية للأنانية يف احلقل االقت�صادي وال�سيا�سي
مل تكن �إال نتيجة للدافع الذاتي لغريزة حب الذات؛ فهذا الدافع �أعمق منها
يف كيان الإن�سان ،فال ميكن �أن يزول وتقتلع جذوره ب�إزالة تلك الآثار ،ف�إن عملية
كهذه ال تعدو �أن تكون ا�ستبدا ًال لآثار ب�أخرى قد تختلف يف ال�شكل وال�صورة،
لكنها معها يف اجلوهر واحلقيقة.
�أ�ضف �إىل ذلك� :أنا لو ف�سرنا الدافع الذاتي (غريزة حب الذات) تف�س ًريا
انعكا�سا لظواهر الفردية يف النظام االجتماعي ،كظاهرة امللكية
مو�ضوع ًّيا بو�صفه
ً
اخلا�صة  -كما �صنعت املارك�سية  -فال يعني هذا �أن الدافع الذاتي �سوف يفقد
ر�صيده املو�ضوعي ،و�سببه من النظام االجتماعي ب�إزالة امللكية اخلا�صة؛ لأنها
و�إن كانت ظاهرة ذات طابع فردي ولكنها لي�ست هي الوحيدة من نوعها ،فهناك
 مث ًال  -ظاهرة الإدارة اخلا�صة التي يحتفظ بها حتى النظام اال�شرتاكي؛ ف�إنالنظام اال�شرتاكي و�إن كان يلغي امللكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج غري �أنه ال يلغي
�إدارتها اخلا�صة من قبل هيئات اجلهاز احلاكم الذي ميار�س دكتاتورية الربوليتاريا،
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ويحتكر الإ�شراف على جميع و�سائل الإنتاج و�إدارتها؛ �إذ لي�س من املعقول
�أن تدار و�سائل الإنتاج يف حلظة ت�أميمها �إدارة جماعية ا�شرتاكية من قبل �أفراد
املجتمع كافة.
فالنظام اال�شرتاكي يحتفظ �إذن بظواهر فردية بارزة ،ومن الطبيعي لهذه
الظواهر الفردية �أن حتافظ على الدافع الذاتي ،وتعك�سه يف املحتوى الداخلي
للإن�سان با�ستمرار ،كما كانت ت�صنع ظاهرة امللكية اخلا�صة.
وهكذا نعرف قيمة ال�سبيل الأول حلل امل�شكلة :ال�سبيل ال�شيوعي الذي
يعترب �إلغاء ت�شريع امللكية اخلا�صة وحمورها من �سجل القانون كفي ًال وحده بحل
امل�شكلة وتطوير الإن�سان.
و�أما ال�سبيل الثاين  -الذي م ّر بنا  -فهو الذي �سلكه الإ�سالم� ،إميانًا منه
ب�أن احلل الوحيد للم�شكلة تطوير املفهوم املادي للإن�سان عن احلياة ،فلم يبتدر
�إىل مبد�أ امللكية اخلا�صة ليبطله ،و�إمنا غزا املفهوم املادي عن احلياة وو�ضع للحياة
مفهو ًما جدي ًدا ،و�أقام على �أ�سا�س ذلك املفهوم نظا ًما مل يجعل فيه الفرد �آلة
ميكانيكية يف اجلهاز االجتماعي ،وال املجتمع هيئة قائمة حل�ساب الفرد ،بل و�ضع
لكل منهما حقوقه ،وكفل للفرد كرامته املعنوية واملادية م ًعا.
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فالإ�سالم و�ضع يده على نقطة الداء احلقيقية يف النظام االجتماعي
للدميقراطية وما �إليه من �أنظمة ،فمحاها حم ًوا ين�سجم مع الطبيعة الإن�سانية؛ ف�إن
نقطة االرتكاز الأ�سا�سية ملا �ضَ َّجت به احلياة الب�شرية من �أنواع ال�شقاء و�ألوان
امل�آ�سي هي النظرة املادية �إىل احلياة ،التي نخت�صرها بعبارة مقت�ضبة يف :افرتا�ض
حياة الإن�سان يف هذه الدنيا هي كل ما يف احل�ساب من �شيء ،و�إقامة امل�صلحة
مقيا�سا لكل فعالية ون�شاط.
ال�شخ�صية ً
�إن الدميقراطية الر�أ�سمالية نظام حمكوم عليه باالنهيار والف�شل املحقق
يف نظر الإ�سالم ،ولكن ال باعتبار ما يزعمه االقت�صاد ال�شيوعي من تناق�ضات
ر�أ�س املال بطبيعته ،وعوامل الفناء التي حتملها امللكية اخلا�صة يف ذاتها؛ لأن
الإ�سالم يختلف يف طريقته املنطقية ،واقت�صاده ال�سيا�سي ،وفل�سفته االجتماعية
عن مفاهيم هذا الزعم وطريقته اجلدلية  -كما �أو�ضحنا ذلك يف كتابي «فل�سفتنا»
و«اقت�صادنا»  -وي�ضمن و�ضع امللكية الفردية يف ت�صميم اجتماعي خال من تلك
التناق�ضات املزعومة.
بل �إن مرد الف�شل والو�ضع الفاجع الذي منيت به الدميقراطية الر�أ�سمالية
يف عقيدة الإ�سالم �إىل مفاهيمها املادية اخلال�صة التي ال ميكن �أن ي�سعد الب�شر
بنظام ي�ستوحي جوهره منها ،وي�ستمد خطوطه العامة من روحها وتوجيهها.
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فالبد �إذن من معني �آخر  -غري املفاهيم املادية عن الكون  -ي�ستقي منه
النظام االجتماعي ،والبد من وعي �سيا�سي �صحيح ينبثق عن مفاهيم حقيقية
للحياة ،ويتبنى الق�ضية الإن�سانية الكربى ،وي�سعى �إىل حتقيقها على قاعدة تلك
املفاهيم ،ويدر�س م�سائل العامل من هذه الزاوية ،وعند اكتمال هذا الوعي
ال�سيا�سي يف العامل ،واكت�ساحه لكل وعي �سيا�سي �آخر ،وغزوه لكل مفهوم
للحياة ال يندمج بقاعدته الرئي�سية ميكن �أن يدخل العامل يف حياة جديدة م�شرقة
بالنور؛ عامرة بال�سعادة.
�إن هذا الوعي ال�سيا�سي العميق هو ر�سالة ال�سالم احلقيقي يف العامل،
و�إن هذه الر�سالة املنقذة لهي ر�سالة الإ�سالم اخلالدة التي ا�ستمدت نظامها
االجتماعي  -املختلف عن كل ما عر�ضناه من �أنظمة  -من قاعدة فكرية جديدة
للحياة والكون.
وقد �أوجد الإ�سالم بتلك القاعدة الفكرية النظرة ال�صحيحة للإن�سان
�إىل حياته ،فجعله ي�ؤمن ب�أن حياته منبثقة عن مبد�أ مطلق الكمال ،و�أنها �إعداد
مقيا�سا خلق ًّيا جدي ًدا يف كل
للإن�سان �إىل عامل وال عناء فيه وال �شقاء ،ون�صب له ً
خطواته و�أدواره ،وهو :ر�ضا اهلل تعاىل.
فلي�س كل ما تفر�ضه امل�صلحة ال�شخ�صية فهو جائز ،وكل ما ي�ؤدي �إىل خ�سارة
�شخ�صية فهو حمرم غري م�ست�ساغ ،بل الهدف الذي ر�سمه الإ�سالم للإن�سان يف
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حياته هو الر�ضا الإلهي ،واملقيا�س اخللقي الذي توزن به جميع الأعمال �إمنا هو
مقدار ما يح�صل بها من هذا الهدف املقد�س ،والإن�سان امل�ستقيم هو الإن�سان
الذي يحقق هذا الهدف ،وال�شخ�صية الإ�سالمية الكاملة هي ال�شخ�صية التي
�سارت يف �شتى �أ�شواطها على هدى الهدف ،و�ضوء هذا املقيا�س ،و�ضمن �إطاره
العام.
ولي�س هذا التحويل يف مفاهيم الإن�سان اخللقية وموازينه و�أغرا�ضه يعني
تغيري الطبيعة الإن�سانية ،و�إن�شاءها �إن�شاء جدي ًدا كما كانت تعني الفكرة ال�شيوعية؛
فحب الذات � -أي حب الإن�سان لذاته وحتقيق م�شتهياتها اخلا�صة  -طبيعي
يف الإن�سان ،وال نعرف ا�ستقراء يف ميدان جتريبي �أو�ضح من ا�ستقراء الإن�سانية
يف ت�أريخها الطويل الذي يربهن على ذاتية حب الذات ،بل لو مل يكن حب
الذات طبيع ًّيا وذات ًّيا للإن�سان ملا اندفع الإن�سان الأول ِقبل كل تكوينة اجتماعية
�إىل حتقيق حاجاته ،ودفع الأخطار عن ذاته ،وال�سعي وراء م�شتهياته بالأ�ساليب
البدائية التي حفظ بها حياته و�أبقى وجوده ،وبالتايل خو�ض احلياة االجتماعية
واالندماج يف عالقات مع الآخرين حتقيقًا لتلك احلاجات ودف ًعا لتلك الأخطار،
وملا كان حب الذات يحتل هذا املو�ضع من طبيعة الإن�سان ،ف�أي عالج حا�سم
للم�شكلة الإن�سانية الكربى يجب �أن يقوم على �أ�سا�س الإميان بهذه احلقيقة ،و�إذا
قام على فكرة تطويرها �أو التغلب عليها فهو عالج مثايل ال ميدان له يف واقع احلياة
العملية التي يعي�شها الإن�سان.

ر�سـالة الديــن

ويقوم الدين هنا بر�سالته الكربى التي ال ميكن �أن ي�ضطلع ب�أعبائها غريه،
وال �أن حتقق �أهدافها البناءة و�أغرا�ضها الر�شيدة �إال على �أ�س�سه وقواعده ،فريبط
بني املقيا�س اخللقي الذي ي�ضعه للإن�سان وحب الذات املرتكزة يف فطرته.
ويف تعبري �آخر� :أن الذي يوحد بني املقيا�س الفطري للعمل واحلياة  -وهو
حب الذات  -واملقيا�س الذي ينبغي �أن يقام للعمل واحلياة؛ لي�ضمن ال�سعادة
والرفاه والعدالة.
�إن املقيا�س الفطري يتطلب �أن يقدم الإن�سان م�صاحله الذاتية على م�صالح
املجتمع ومقومات التما�سك فيه ،واملقيا�س الذي ينبغي �أن يحكم وي�سود هو
املقيا�س الذي تتعادل يف ح�سابه امل�صالح كلها ،وتتوازن يف مفاهيمه القيم الفردية
واالجتماعية .فكيف يتم التوفيق بني املقيا�سني وتوحيد امليزانني ،لتعود الطبيعة
الإن�سانية يف الفرد عام ًال من عوامل اخلري وال�سعادة للمجموع ،بعد �أن كانت مثار
امل�أ�ساة والنزعة التي تتفنن يف الأنانية و�أ�شكالها؟
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�إن التوفيق والتوحيد يح�صل بعملية ي�ضمنها الدين للب�شرية التائهة ،وتتخذ
العملية �أ�سلوبني:
الأ�سلوب الأول :هو تركيز التف�سري الواقعي للحياة و�إ�شاعة فهمها يف لونها
ال�صحيح ،كمقدمة متهيدية �إىل حياة �أخروية يك�سب الإن�سان فيها من ال�سعادة
على مقدار ما ي�سعى يف حياته املحدودة هذه يف �سبيل حت�صيل ر�ضا اهلل .فاملقيا�س
اخللقي � -أو ر�ضا اهلل تعاىل  -ي�ضمن امل�صلحة ال�شخ�صية يف نف�س الوقت الذي
يحقق فيه �أهدافه االجتماعية الكربى؛ فالدين ي�أخذ بيد الإن�سان �إىل امل�شاركة
يف �إقامة املجتمع ال�سعيد ،واملحافظة على ق�ضايا العدالة فيه التي حتقق ر�ضا اهلل
تعاىل؛ لأن ذلك يدخل يف ح�ساب ربحه ال�شخ�صي ما دام كل عمل ون�شاط يف
هذا امليدان يعو�ض عنه ب�أعظم العو�ض و�أَ َج ّله.
فم�س�ألة املجتمع هي م�س�ألة الفرد �أي�ضً ا يف مفاهيم الدين عن احلياة
وتف�سريها ،وال ميكن �أن يح�صل هذا الأ�سلوب من التوفيق يف ظل فهم مادي
للحياة؛ ف�إن الفهم املادي للحياة يجعل الإن�سان بطبيعته ال ينظر �إال �إىل ميدانه
احلا�ضر وحياته املحدودة ،على عك�س التف�سري الواقعي للحياة الذي يقدمه
الإ�سالم؛ ف�إنه يو�سع من ميدان الإن�سان ،ويفر�ض عليه نظرة �أعمق �إىل م�صاحله
ربحا حقيق ًّيا يف هذه النظرة العميقة ،ومن
ومنافعه ،يجعل من اخل�سارة العاجلة ً
الأرباح العاجلة خ�سارة حقيقية يف نهاية املطاف:
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ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭥ ﭦ ﭧﱸ ]ف�صلت،[46/
و]اجلاثية.[15/
ﱹﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﱸ ]غافر.[40/

ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ .ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ  .ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱸ ]الزلزلة.[8-6 /

ﱹﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  .ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤﱸ ]التوبة.[121-120/

هذه بع�ض ال�صور الرائعة التي يقدمها الدين مثا ًال على الأ�سلوب
الأول ،الذي يتبعه للتوفيق بني املقيا�سني وتوحيد امليزانني ،فريبط بني الدوافع
الذاتية و�سبل اخلري يف احلياة ،ويطور من م�صلحة الفرد تطوي ًرا يجعله ي�ؤمن ب�أن
م�صاحله اخلا�صة وامل�صالح احلقيقة العامة للإن�سانية  -التي يحددها الإ�سالم -
مرتابطتان.
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و�أما الأ�سلوب الثاين :الذي يتخذه الدين للتوفيق بني الدافع الذاتي
والقيم �أو امل�صالح االجتماعية ،فهو :التعهد برتبية �أخالقية خا�صة ،تعنى بتغذية
الإن�سان روح ًّيا ،وتنمية العواطف الإن�سانية وامل�شاعر اخللقية فيه؛ ف�إن يف طبيعة
الإن�سان  -كما �أملعنا �سابقًا  -طاقات وا�ستعدادات مليول متنوعة ،بع�ضها ميول
مادية تتفتح �شهواتها ب�صورة طبيعية ،ك�شهوات الطعام وال�شراب واجلن�س،
وبع�ضها ميول معنوية تتفتح وتنمو بالرتبية والتعاهد؛ ولأجل ذلك كان من
الطبيعي للإن�سان � -إذا ترك لنف�سه � -أن ت�سيطر عليه امليول املادية؛ لأنها تتفتح
ب�صورة طبيعية ،وتظل امليول املعنوية وا�ستعداداتها الكامنة يف النف�س م�سترتة.
والدين باعتباره ي�ؤمن بقيادة مع�صومة م�سددة من اهلل ،فهو يوكل �أمر تربية
الإن�سانية وتنمية امليول املعنوية فيها �إىل هذه القيادة وفروعها ،فتن�ش�أ ب�سبب ذلك
جمموعة من العواطف وامل�شاعر النبيلة ،وي�صبح الإن�سان يحب القيم اخللقية
واملثل التي يربيه الدين على احرتامها ،وي�ستب�سل يف �سبيلها ،ويزيح عن طريقها
ما يقف �أمامها من م�صاحله ومنافعه .ولي�س معنى ذلك �أن حب الذات ميحى من
الطبيعة الإن�سانية ،بل �إن العمل يف �سبيل تلك القيم واملثل تنفيذ كامل لإرادة
حب الذات؛ ف�إن القيم ب�سبب الرتبية الدينية ت�صبح حمبوبة للإن�سان ،ويكون
حتقيق املحبوب بنف�سه مع ًربا عن لذة �شخ�صية خا�صة ،فتفر�ض طبيعة حب الذات
بذاتها ال�سعي لأجل القيم اخللقية املحبوبة حتقيقًا للذة اخلا�صة بذلك.
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فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط امل�س�ألة اخللقية بامل�س�ألة
الفردية ،ويتلخ�ص �أحدهما يف �إعطاء التف�سري الواقعي حلياة �أبدية ال لأجل �أن
يزهد الإن�سان يف هذه احلياة ،وال لأجل �أن يخنع للظلم ويقر على غري العدل،
بل لأجل �ضبط الإن�سان باملقيا�س اخللقي ال�صحيح ،الذي ميده ذلك التف�سري
بال�ضمان الكايف.
ويتلخ�ص الآخر يف الرتبية اخللقية التي ين�ش�أ عنها يف نف�س الإن�سان خمتلف
امل�شاعر والعواطف ،التي ت�ضمن �إجراء املقيا�س اخللقي بوحي من الذات.
فالفهم املعنوي للحياة والرتبية اخللقية للنف�س يف ر�سالة الإ�سالم هما
ال�سببان املجتمعان على معاجلة ال�سبب الأعمق للم�أ�ساة الإن�سانية.
ولنعرب دائ ًما عن فهم احلياة على �أنها متهيد حلياة �أبدية :بالفهم املعنوي
للحياة ،ولنعرب �أي�ضً ا عن امل�شاعر والأحا�سي�س التي تغذيها الرتبية اخللقية،
بالإح�سا�س اخللقي باحلياة.
فالفهم املعنوي للحياة والإح�سا�س اخللقي بها ،هما الركيزتان اللتان يقوم
على �أ�سا�سهما املقيا�س اخللقي اجلديد الذي ي�ضعه الإ�سالم للإن�سانية ،وهو :ر�ضا
مقيا�سا عا ًّما يف احلياة  -هو الذي
اهلل تعاىل .ور�ضا اهلل  -هذا الذي يقيمه الإ�سالم ً
يقود ال�سفينة الب�شرية �إىل �ساحل احلق واخلري والعدالة.
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فامليزة الأ�سا�سية للنظام الإ�سالمي تتمثل يف ما يرتكز عليه من فهم معنوي
للحياة و�إح�سا�س خلقي بها ،واخلط العري�ض يف هذا النظام هو :اعتبار الفرد
واملجتمع م ًعا .وت�أمني احلياة الفردية ،واالجتماعية ب�شكل متوازن ،فلي�س الفرد هو
القاعدة املركزية يف الت�شريع واحلكم ،ولي�س الكائن االجتماعي الكبري هو ال�شيء
الوحيد الذي تنظر �إليه الدولة وت�شرع حل�سابه.
وكل نظام اجتماعي ال ينبثق عن ذلك الفهم والإح�سا�س فهو �إما نظام
يجري مع الفرد يف نزعته الذاتية ،فتتعر�ض احلياة االجتماعية لأق�سى امل�ضاعفات
و�أ�شد الأخطار ،و�إما نظام يحب�س يف الفرد نزعته ،وي�شل فيه طبيعته لوقاية املجتمع
وم�صاحله .فين�ش�أ الكفاح املرير الدائم بني النظام وت�شريعاته ،والأفراد ونزعاتهم،
بل يتعر�ض الوجود االجتماعي للنظام دائ ًما لالنتكا�س على يد من�شئيه ،ما دام
ه�ؤالء يحملون نزعات فردية �أي�ضً ا ،وما دامت هذه النزعات جتد لها  -بكبت
النزعات الفردية الأخرى وت�س ّلم القيادة احلا�سمة  -جما ًال وا�س ًعا وميدانًا ال نظري
له لالنطالق واال�ستغالل.
وكل فهم معنوي للحياة و�إح�سا�س خلقي بها ال ينبثق عنهما نظام كامل
للحياة يح�سب فيه لكل جزء من املجتمع ح�سابه ،وتعطى لكل فرد حريته التي
هذبها ذلك الفهم والإح�سا�س ،والتي تقوم الدولة بتحديدها يف ظروف ال�شذوذ
عنهما� ،أقول� :إن كل عقيدة ال تلد للإن�سانية هذا النظام فهي ال تخرج عن كونها
عالجا حمدو ًدا وق�ضاء حا�س ًما على
تلطيفًا للجو ،وتخفيفًا من الويالت ،ولي�ست ً
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�أمرا�ض املجتمع وم�ساوئه ،و�إمنا ي�شاد البناء االجتماعي املتما�سك على فهم معنوي
للحياة ،و�إح�سا�س خلقي بها ،ينبثق عنهما نظام مي أل احلياة بروح هذا الإح�سا�س
وجوهر ذلك الفهم.
وهذا هو الإ�سالم يف �أخ�صر عبارة و�أروعها؛ فهو عقيدة معنوية وخلقية،
ينبثق عنها نظام كامل للإن�سانية ،ير�سم لها �شوطها الوا�ضح املحدد ،وي�ضع لها
هد ًفا �أعلى يف ذلك ال�شوط ،ويعرفها على مكا�سبها منه.
ق�ضى على الفهم املعنوي للحياة ،ويجرد الإن�سان عن �إح�سا�سه
و�أما �أن ُي َ
اخللقي بها ،وتعترب املفاهيم اخللقية �أوها ًما خال�صة خلقتها امل�صالح املادية ،والعامل
االقت�صادي هو اخلالق لكل القيم واملعنويات ،وترجى بعد ذلك �سعادة للإن�سانية،
وا�ستقرار اجتماعي لها ،فهذا الرجاء الذي ال يتحقق �إال �إذا تبدل الب�شر �إىل
�أجهزة ميكانيكية يقوم على تنظيمها عدة من املهند�سني الفنيني.
ولي�ست �إقامة الإن�سان على قاعدة ذلك الفهم املعنوي للحياة والإح�سا�س
اخللقي بها عم ًال �شاقًّا وع�س ًريا؛ ف�إن الأديان يف تاريخ الب�شرية قد قامت ب�أداء
ر�سالتها الكبرية يف هذا امل�ضمار ،ولي�س جلميع ما يحفل به العامل اليوم من مفاهيم
معنوية و�أحا�سي�س خلقية ،وم�شاعر وعواطف نبيلة تعليل �أو�ضح و�أكرث منطقية من
تعليل ركائزها و�أُ ُ�س ِ�سها ،باجلهود اجلبارة التي قامت بها الأديان لتهذيب الإن�سانية،
والدافع الطبيعي يف الإن�سان ،وما ينبغي له من حياة وعمل.
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وقد حمل الإ�سالم امل�شعل املتفجر بالنور ،بعد �أن بلغ الب�شر درجة خا�صة
من الوعي ،فب�شّ ر بالقاعدة املعنوية واخللقية على �أو�سع نطاق و�أبعد مدى ،ورفع على
�أ�سا�سها راية �إن�سانية ،و�أقام دولة فكرية �أخذت بزمام العامل ربع قرن ،وا�ستهدفت �إىل
توحيد الب�شر كله ،وجمعه على قاعدة فكرية واحدة تر�سم �أ�سلوب احلياة ونظامها.
فالدولة الإ�سالمية لها وظيفتان:
�إحداهما :تربية الإن�سان على القاعدة الفكرية ،وطبعه يف اجتاهه و�أحا�سي�سه
بطابعها.
والأخرى :مراقبته من خارج ،و�إرجاعه �إىل القاعدة الفكرية �إذا انحرف
عنها عمل ًّيا.
ولذلك فلي�س الوعي ال�سيا�سي للإ�سالم وع ًيا للناحية ال�شكلية من احلياة
االجتماعية فح�سب ،بل هو وعي �سيا�سي عميق ،مرده �إىل نظرة كلية كاملة نحو
احلياة والكون ،واالجتماع وال�سيا�سة ،واالقت�صاد والأخالق؛ فهذه النظرة ال�شاملة
هي الوعي الإ�سالمي الكامل.
وكل وعى �سيا�سي �آخر فهو� :إما �أن يكون وع ًيا �سيا�س ًّيا �سطح ًّيا ال ينظر �إىل
العامل �إال من زاوية معينة ،وال يقيم مفاهيمه على نقطة ارتكاز خا�صة� .أو يكون
وع ًيا �سيا�س ًّيا يدر�س العامل من زاوية املادة البحتة التي مت ّون الب�شرية بال�صراع
وال�شقاء يف خمتلف �أ�شكاله و�ألوانه.

5
الإن�سان املعا�صر وامل�شكلة االجتماعية
موقـف الإ�سالم من احلرية وال�ضمان

احلرية يف الر�أ�سمالية والإ�سالم
ال�ضمان يف الإ�سالم واملارك�سية

احلرية يف الر�أ�سمالية والإ�سالم

عرفنا  -فيما �سبق � -أن احلرية هي النقطة املركزية يف التفكري الر�أ�سمايل،
كما �أن فكرة ال�ضمان هي املحور الرئي�س يف النظام اال�شرتاكي وال�شيوعي.
ولأجل ذلك �سندر�س  -ب�صورة مقارنة  -موقف الإ�سالم والر�أ�سمالية
من احلرية ،ونقارن بعد ذلك بني ال�ضمان يف الإ�سالم وال�ضمان يف املذهب
املارك�سي.
ونحن حني نطلق كلمة «احلرية» نق�صد بها معناها العام ،وهو :نفي �سيطرة
الغري؛ ف�إن هذا املفهوم هو الذي ن�ستطيع �أن جنده يف كل من احل�ضارتني ،و�إن
اختلف �إطاره وقاعدته الفكرية يف كل منهما.
ومنذ نبد�أ باملقارنة بني احلرية يف الإ�سالم واحلرية يف الدميقراطية الر�أ�سمالية
تبدو لدينا بو�ضوح الفروق اجلوهرية بني احلرية التي عا�شها املجتمع الر�أ�سمايل
ونادت بها الر�أ�سمالية ،وبني احلرية التي حمل لواءها الإ�سالم ،وكفلها للمجتمع
الذي �صنعه ،وقدم فيه جتربته على م�سرح التاريخ ،فكل من احلريتني حتمل طابع
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احل�ضارة التي تنتمي �إليها ،وتلتقي مع مفاهيمها عن الكون واحلياة ،وتعرب عن
احلالة العقلية والنف�سية التي خلقتها تلك احل�ضارة يف الت�أريخ.
فاحلرية يف احل�ضارة الر�أ�سمالية بد�أت ًّ
�شكا مري ًرا طاغ ًيا ،وا�ستحال هذا
ال�شك يف امتداده الثوري �إىل �إميان مذهبي باحلرية ،وعلى العك�س من ذلك احلرية
يف احل�ضارة الإ�سالمية؛ ف�إنها تعبري عن يقني مركز ثابت (الإميان باهلل) ،ت�ستمد منه
احلرية ثوريتها ،وبقدر ارتكاز هذا اليقني وعمق مدلوله يف حياة الإن�سان تت�ضاعف
الطاقات الثورية يف تلك احلرية.
واحلرية الر�أ�سمالية ذات مدلول �إيجابي؛ فهي تعترب �أن كل �إن�سان هو الذي
ميلك بحق نف�سه ،وي�ستطيع �أن يت�صرف فيها كما يحلو له ،دون �أن يخ�ضع يف ذلك
لأي �سلطة خارجية؛ ولأجل ذلك كانت جميع امل�ؤ�س�سات االجتماعية  -ذات
النفوذ يف حياة الإن�سان  -ت�ستمد حقها امل�شروع يف ال�سيطرة على كل فرد من
الأفراد �أنف�سهم.
و�أما احلرية يف الإ�سالم فهي حتتفظ باجلانب الثوري من احلرية ،وتعمل
لتحرير الإن�سان من �سيطرة الأ�صنام ،كل الأ�صنام التي رزحت الإن�سانية يف
قيودها عرب التاريخ ،ولكنها تقيم عملية التحرير الكربى هذه على �أ�سا�س الإميان
بالعبودية املخل�صة هلل ،وهلل وحده؛ فعبودية الإن�سان هلل يف الإ�سالم  -بد ًال عن
امتالكه لنف�سه يف الر�أ�سمالية  -هي الأداة التي يحطم بها الإن�سان كل �سيطرة
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وكل عبودية �أخرى؛ لأن هذه العبودية يف معناها الرفيع ت�شعره ب�أنه يقف و�سائر
القوى الأخرى التي يعاي�شها على �صعيد واحد �أمام رب واحد ،فلي�س من حق
�أي قوة يف الكون �أن تت�صرف يف م�صريه ،وتتحكم يف وجوده وحياته.
واحلرية يف مفاهيم احل�ضارة الر�أ�سمالية حق طبيعي للإن�سان ،وللإن�سان �أن
يتنازل عن حقه متى �شاء ،ولي�ست كذلك يف مفهومها الإ�سالمي؛ لأن احلرية
يف الإ�سالم ترتبط ارتبا ًطا �أ�سا�س ًّيا بالعبودية هلل ،فال ي�سمح الإ�سالم للإن�سان �أن
ّ
ي�ستذل وي�ستكني ويتنازل عن حريته« ،ال تكن عب ًدا لغريك وقد خلقك اهلل ح ًّرا».
فالإن�سان م�س�ؤول عن حريته يف الإ�سالم ،ولي�ست احلرية حالة من حاالت انعدام
امل�س�ؤولية.
هذا هو الفرق بني احلريتني يف مالحمهما العامة ،و�سنبد�أ الآن ب�شيء من
التو�ضيح:
احلرية يف احل�ضارة الر�أ�سمالية

ن�ش�أت احلرية يف احل�ضارة الر�أ�سمالية حتت ظالل ال�شك اجلارف املرير،
الذي �سيطر على تيارات التفكري الأوروبي كافة ،نتيجة للثورات الفكرية التي
تعاقبت يف فجر تاريخ �أوروبا احلديثة ،وزلزلت دعائم العقلية الغربية كلها.
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فقد بد�أت �أ�صنام التفكري الأوروبي تتهاوى الواحد تلو الآخر ،ب�سبب
الفتوحات الثورية يف دنيا العلم التي طلعت على الإن�سان الغربي مبفاهيم جديدة
عن الكون واحلياة ،ونظريات تناق�ض كل املناق�ضة بدهياته بالأم�س ،التي كانت
ت�شكل حجر الزاوية يف كيانه الفكري وحياته العقلية والدينية.
و�أخذ الإن�سان الغربي عرب تلك الثورات الفكرية املتعاقبة ينظر �إىل الكون
مبنظار جديد ،و�إىل الرتاث الفكري الذي خلفته له الإن�سانية منذ فجر التاريخ
نظرات �شك وارتياب؛ لأنه بد�أ يح�س �أن عامل «كوبرنيكو�س» الذي برهن على
�أن الأر�ض لي�ست �إال �أحد توابع ال�شم�س ،يختلف كل االختالف عن العامل
التقليدي الذي كان يحدثنا عنه «بطلميو�س» ،و�أن الطبيعة التي بد�أت تك�شف
عن �أ�سرارها جلاليليو و�أمثاله من العلماء� ،شيء جديد بالن�سبة �إىل ال�صورة التي
ورثها عن القدي�سني واملفكرين ال�سابقني� ،أمثال القدي�س «توما�س الأكويني»
و«دانتي» وغريهما .وهكذا �ألقى فج�أة وبيد مرعوبة كل بديهياته بالأم�س ،و�أخذ
يحاول اخلال�ص من الإطار الذي عا�ش فيه �آالف ال�سنني.
ومل يقف ال�شك يف موجه الثوري ال�صاعد عند حد ،بل اكت�سح يف ثورته
كل القيم واملفاهيم التي توا�ضعت عليها الإن�سانية ،وكانت تعتمد عليها يف �ضبط
ال�سلوك وتنظيم ال�صالت ،فما دام الكون اجلديد يناق�ض املفهوم القدمي عن
العامل ،وما دام الإن�سان ينظر �إىل واقعه وحميطه من زاوية العلم ال الأ�ساطري،
فالبد �أن ُيعاد النظر من جديد يف املفهوم الديني الذي يحدد �صلة الإن�سان
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والكون مبا وراء الغيب ،وبالتايل يف كل الأهداف واملثل التي عا�شها الإن�سان قبل
�أن تتبلور نظرته اجلديدة �إىل نف�سه وكونه.
وعلى هذا الأ�سا�س واجه دين الإن�سان الغربي حمنة ال�شك احلديث ،وهو
ال يرتكز �إال على ر�صيد عاطفي بد�أ ين�ضب ب�سبب من طغيان الكني�سة وجربوتها.
فكان من الطبيعي �أي�ضً ا �أن تذوب يف �أعقاب هذه الهزمية كل القواعد اخللقية،
حتدد من �سلوك الإن�سان ،وتخفف من غلوائه()1؛ لأن
والقيم واملثل التي كانت ِّ
الأخالق مرتبطة بالدين يف حياة الإن�سانية كلها ،ف�إذا فقدت ر�صيدها الديني
الذي ميدها بالقيمة احلقيقية ويربطها بعامل الغيب وعامل اجلزاء �أ�صبحت خواء
و�ضريبة ال مربر لها .والتاريخ يربز هذه احلقيقة دائ ًما ،فقد كفر ال�سف�سطائيون
الإغريق بالآلهة على �أ�سا�س من ال�شك ال�سف�سطي ،فرف�ضوا القيود اخللقية ومتردوا
عليها ،و�أعاد الإن�سان الغربي الق�صة من جديد ،حني التهم ال�شك احلديث
عقيدته الدينية ،فثار على كل مقررات ال�سلوك واالعتبارات اخللقية ،و�أ�صبحت
هذه املقررات وال�سلوك مرتبطة يف نظره مبرحلة غابرة من تاريخ الإن�سانية ،وانطلق
الإن�سان الغربي كما يحلو له ،يت�صرف وفقًا لهواه ،ومي أل رئتيه بالهواء الطلق الذي
احتل ال�شك احلديث فيه مو�ضع القيم والقواعد ،حني كانت تقيد الإن�سان يف
�سلوكه الداخلي وت�صرفاته.
(  )1غلوائه :غل ّوه وتطرفه.
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ومن هنا ولدت فكرة احلرية الفكرية واحلرية ال�شخ�صية؛ فقد جاءت فكرة
احلرية الفكرية نتيجة لل�شك الثوري ،والقلق العقلي الذي ع�صف بكل امل�س َّل َمات
الفكرية ،فلم تعد هناك حقائق عليا ال ُيباح �إنكارها ،ما دام ال�شك ميتد �إىل كل
املجاالت.
وجاءت فكرة احلرية ال�شخ�صية تعب ًريا عن النتائج ال�سلبية التي انتهى
�إليها ال�شك احلديث يف معركته الفكرية مع الإميان والأخالق؛ فقد كان طبيع ًّيا
للإن�سان الذي انت�صر على �إميانه و�أخالقه �أن ي�ؤمن بحريته ال�شخ�صية ،ويرف�ض �أي
قوة حتدد �سلوكه ومتلك �إرادته.
بهذا الت�سل�سل انتهى الإن�سان احلديث من ال�شك �إىل احلرية الفكرية،
وبالتايل �إىل احلرية ال�شخ�صية.
وهنا جاء دور احلرية االقت�صادية لت�شكل حلقة جديدة من هذا الت�سل�سل
احل�ضاري؛ ف�إن الإن�سان احلديث بعد �أن �آمن بحريته ال�شخ�صية وبد�أ ي�ضع �أهدافه
وقيمه على هذا الأ�سا�س ،وبعد �أن كفر عمل ًّيا بالنظرة الدينية �إىل احلياة والكون
و�صلتها الروحية باخلالق ،وما ينتظر الإن�سان من ثواب وعقاب ،عادت احلياة يف
نظره فر�صة للظفر ب�أكرب ن�صيب ممكن من اللذة واملتعة املادية التي ال ميكن �أن
حت�صل �إال عن طريق املال.
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وهكذا عاد املال املفتاح ال�سحري ،والهدف الذي يعمل لأجله الإن�سان
احلديث ،الذي يتمتع باحلرية الكاملة يف �سلوكه .وكان �ضرور ًّيا لأجل ذلك �أن
توطد دعائم احلرية االقت�صادية ،وتفتح كل املجاالت بني يدي هذا الكائن احلر
للعمل يف �سبيل هذا الهدف اجلديد (املال) ،الذي �أقامته احل�ضارة الغربية �صن ًما
جدي ًدا للإن�سانية ،و�أ�صبحت كل ت�ضحية يقدمها الإن�سان يف هذا امل�ضمار عم ًال
�شريفًا وقربانًا مقبو ًال ،وطغى الدافع االقت�صادي كلما ابتعد ركب احل�ضارة احلديثة
عن املقوالت الروحية والفكرية التي رف�ضها يف بداية الطريق ،وا�ستفحلت �شهوة
املال ،ف�أ�صبح �سيد املوقف ،واختفت مفاهيم اخلري والف�ضيلة والدين؛ حتى خُ ّيل
للمارك�سية يف �أزمة من �أزمات احل�ضارة الغربية �أن الدافع االقت�صادي هو املحرك
الذي يوجه تاريخ الإن�سان يف كل الع�صور.
ومل يكن من املمكن �أن تنف�صل فكرة احلرية االقت�صادية عن فكرة �أخرى،
وهي فكرة احلرية ال�سيا�سية؛ لأن ال�شرط ال�ضروري ملمار�سة الن�شاط احلر على
امل�سرح االقت�صادي �إزاحة العقبات ال�سيا�سية ،والتغلب على ال�صعاب التي
ت�ضعها ال�سلطة احلاكمة �أمامه ،وذلك بامتالك �أداة احلكم وت�أميمها؛ ليطمئن
الفرد �إىل عدم وجود قوة حتول بينه وبني مكا�سبه و�أهدافه التي ي�سعى �إليها.
وبذلك اكتملت املعامل الرئي�سية �أو احللقات الأ�سا�سية التي �ألف الإن�سان
خمل�صا لإقامة حياته على �أ�سا�سها ،وتبنى دعوة
الغربي منها ح�ضارته ،وعمل ً
العامل �إليها.
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وعلى هذا ال�ضوء نتبني احلرية يف هذه احل�ضارة مبالحمها التي �أملعنا �إليها
يف م�ستهل هذا الف�صل ،فهي ظاهرة ح�ضارية بد�أت ًّ
�شكا م ًّرا قلقًا ،وانتهت �إىل
�إميان مذهبي باحلرية ،وهي تعبري عن �إميان الإن�سان الغربي ب�سيطرته على نف�سه
وامتالكه لإرادته بعد �أن رف�ض خ�ضوعه لكل قوة ،فال تعني احلرية يف الدميقراطية
الر�أ�سمالية رف�ض �سيطرة الآخرين فح�سب ،بل تعني �أكرث من هذا� ،سيطرة
الإن�سان على نف�سه ،وانقطاع �صلته عمل ًّيا بخالقه و�آخرته.
موقف الإ�سالم من احلرية

و�أما الإ�سالم فموقفه من احلرية يختلف ب�صورة �أ�سا�سية عن موقف
احل�ضارة الغربية؛ فهو يعني باحلرية مبدلولها ال�سلبي� ،أو بالأحرى معطاها الثوري
الذي يحرر الإن�سان من �سيطرة الآخرين ،ويك�سر القيود والأغالل التي تكبل
يديه .ويعترب حتقيق هذا املدلول ال�سلبي للحرية هدفًا من الأهداف الكربى
للر�سالة ال�سماوية بالذات ﱹﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﱸ ]الأعراف.[156 /
ولكنه ال يربط بني هذا وبني مدلولها الإيجابي يف مفاهيم احل�ضارة الغربية،
لأنه ال يعترب حق الإن�سان يف التحرر من �سيطرة الآخرين والوقوف معهم على
�صعيد واحد نتيجة ل�سيطرة الإن�سان على نف�سه ،وحقه يف تقرير �سلوكه ومنهجه
يف احلياة  -الأمر الذي نطلق عليه :املدلول الإيجابي للحرية يف مفهوم احل�ضارة
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الغربية  -و�إمنا يربط بني احلرية والتحرر من كل الأ�صنام والقيود امل�صطنعة ،وبني
عبد اهلل قبل كل �شيء ،وهو بو�صفه عب ًدا هلل
العبودية املخل�صة هلل ،فالإن�سان ُ
ال ميكن �أن يقر �سيطرة ل�سواه عليه� ،أو يخ�ضع لعالقة �صنمية مهما كان لونها
و�شكلها ،بل �إنه يقف على �صعيد العبودية املخل�صة هلل مع املجموعة الكونية كلها
على قدم امل�ساواة.
فالقاعدة الأ�سا�سية للحرية يف الإ�سالم هي :التوحيد والإميان بالعبودية
املخل�صة هلل ،الذي تتحطم بني يديه كل القوى الوثنية التي هدرت كرامة الإن�سان
على مر التاريخ.
ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ]�آل عمران.[64 /

ﱹﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ ]ال�صافات.[96 -95 /
ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ ]الأعراف.[194 /
ﱹﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ ]يو�سف.[39 /
وهكذا يقيم الإ�سالم التحرر من كل العبوديات على �أ�سا�س الإقرار
بالعبودية املخل�صة هلل تعاىل ،ويجعل من عالقة الإن�سان بربه الأ�سا�س املتني
الثابت لتحرره يف عالقاته مع �سائر النا�س ومع كل �أ�شياء الكون الطبيعية.
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فالإ�سالم واحل�ضارة الغربية و�إن مار�سا م ًعا عملية حترير الإن�سان ،ولكنهما
يختلفان يف القاعدة الفكرية التي يقوم عليها هذا التحرير؛ فالإ�سالم يقيمها
على �أ�سا�س العبودية هلل والإميان به ،واحل�ضارة الغربية تقيمها على �أ�سا�س الإميان
بالإن�سان وحده و�سيطرته على نف�سه ،بعد �أن �شكت يف كل القيم واحلقائق وراء
الأبعاد املادية لوجود الإن�سان.
ولأجل ذلك كان مرد فكرة احلرية يف الإ�سالم �إىل عقيدة �إميانية موحدة
باهلل ،ويقني ثابت ب�سيطرته على الكون ،وكلما ت�أ�صل هذا اليقني يف نف�س امل�سلم،
وتركزت نظرته التوحيدية �إىل اهلل ت�سامت نف�سه ،وتعمق �إح�سا�سه بكرامته
وحريته ،وت�صلبت �إرادته يف وجه الطغيان والبغي وا�ستعباد الآخرين :ﱹ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ ]ال�شورى.[39/
وعلى العك�س من ذلك فكرة احلرية يف احل�ضارة الغربية ،ف�إنها كانت وليدة
ال�شك ال اليقني ،ونتيجة القلق والثورة ال اليقني واال�ستقرار ،كما عرفنا �سابقًا.
�أق�سام احلرية

وميكننا �أن نق�سم احلريات الدميقراطية الر�أ�سمالية للمقارنة بينها وبني
الإ�سالم �إىل ق�سمني:
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�أحدهما :احلرية يف املجال ال�شخ�صي للإن�سان ،وهي ما تطلق عليه
الدميقراطية ا�سم «احلرية ال�شخ�صية».
والآخر :احلرية يف املجال االجتماعي ،وهي ت�شمل احلريات الفكرية
وال�سيا�سية واالقت�صادية.
ف�إن احلرية ال�شخ�صية تعالج �سلوك الإن�سان بو�صفه فر ًدا� ،سواء كان يعي�ش
ب�صورة م�ستقلة �أو جز ًءا من جمتمع ،و�أما احلريات الثالث الأخرى فهي تعالج
الإن�سان بو�صفه فر ًدا يعي�ش يف �ضمن جماعة ،فت�سمح له بالإعالن عن �أفكاره
للآخرين كما يحلو له ،ومتنحه احلق يف تقرير نوع ال�سلطة احلاكمة ،وتفتح �أمامه
ال�سبيل ملختلف �ألوان الن�شاط االقت�صادي تب ًعا لقدرته وهواه.
احلرية يف املجال ال�شخ�صي

حر�صت احل�ضارة الغربية احلديثة على توفري �أكرب ن�صيب ممكن من احلرية
لكل فرد يف �سلوكه اخلا�ص ،وهو القدر الذي ال يتعار�ض مع حريات الآخرين،
فال تنتهي حرية كل فرد �إال حيث تبد�أ حريات الأفراد الآخرين.
ولي�س من املهم لديها  -بعد توفري هذه احلرية جلميع الأفراد  -طريقة
ا�ستعمالهم لها ،والنتائج التي تتمخ�ض عنها ،وردود الفعل النف�سية والفكرية
لها ،ما دام كل فرد ح ًّرا يف ت�صرفاته و�سلوكه ،وقاد ًرا على تنفيذ �إرادته يف جماالته
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اخلا�صة؛ فاملخمور  -مث ًال  -ال حرج عليه �أن ي�شرب ما �شاء من اخلمر ،وي�ضحي
ب�آخر ذرة من وعيه و�إدراكه؛ لأن من حقه �أن يتمتع بهذه احلرية يف �سلوكه اخلا�ص
ما مل يعرت�ض هذا املخمور طريق الآخرين� ،أو ي�صبح خط ًرا على حياتهم بوجه
من الوجوه.
وقد �سكرت الإن�سانية على �أنغام هذه احلرية ،و�أغفت يف ظاللها برهة من
الزمن ،وهي ت�شعر لأول مرة �أنها حطمت كل القيود ،و�أن هذا العمالق املكبوت
يف �أعماقها �آالف ال�سنني قد انطلق لأول مرة ،و�أتيح له �أن يعمل كما ي�شاء يف
النور دون خوف �أو قلق.
ولكن مل يدم هذا احللم اللذيذ طوي ًال؛ فقد بد�أت الإن�سانية ت�ستيقظ ببطء،
وتدرك ب�صورة تدريجية ولكنها مرعبة� ،أن هذه احلرية ربطتها بقيود هائلة ،وق�ضت
على �آمالها يف االنطالق الإن�ساين احلر؛ لأنها وجدت نف�سها مدفوعة يف عربة
ت�سري باجتاه حمدد ،ال متلك له تغي ًريا وال تطوي ًرا ،و�إمنا كل �سلوتها وعزائها  -وهي
تطالع م�صريها يف طريقها املحدد � -أن هناك من قال لها� :إن هذه العربة هي عربة
احلرية؛ بالرغم من هذه الأغالل وهذه القيود التي و�ضعت يف يديها.
�أما كيف عادت احلرية قي ًدا؟! وكيف �أدى االنطالق �إىل تلك الأغالل
التي جتر العربة يف اجتاه حمتوم ،و�أفاقت الإن�سانية على هذا الواقع املر يف نهاية
املطاف؟! فهذا كله ما ق ََّدره الإ�سالم قبل �أربعة ع�شر قرنًا ،حني مل يكتف بتوفري
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هذا املعنى ال�سطحي من احلرية للإن�سان ،الذي مني بكل هذه التناق�ضات يف
التجربة احلياتية احلديثة للإن�سان الغربي ،و�إمنا ذهب �إىل �أبعد حد من ذلك ،وجاء
مبفهوم �أعمق للحرية ،و�أعلنها ثورة ال على الأغالل والقيود ب�شكلها الظاهري
فح�سب ،بل على جذورها النف�سية والفكرية ،وبهذا كفل للإن�سان �أرقى و�أنزه
�أ�شكال احلرية التي ذاقها النا�س على مر التاريخ.
ولئن كانت احلرية يف احل�ضارات الغربية تبد�أ من التحرر لتنتهي �إىل �ألوان
من العبودية والأغالل  -كما �سنو�ضح  -ف�إن احلرية الرحيبة يف الإ�سالم على
العك�س؛ لأنها تبد أ� من العبودية املخل�صة هلل تعاىل ،لتنتهي �إىل التحرر من كل
�أ�شكال العبودية املهينة.
يبد�أ الإ�سالم عمليته يف حترير الإن�سانية من املحتوى الداخلي للإن�سان
نف�سه؛ لأنه يرى �أن منح الإن�سان احلرية لي�س �أن يقال له :هذا هو الطريق قد
�أخليناه لك ف�سر ب�سالم ،و�إمنا ي�صبح الإن�سان ح ًّرا حقيقة ،حني ي�ستطيع �أن يتحكم
يف طريقه ،ويحتفظ لإن�سانيته بالر�أي يف حتديد الطريق ور�سم معامله واجتاهاته .وهذا
يتوقف على حترير الإن�سان قبل كل �شيء من عبودية ال�شهوات التي تعتلج يف
نف�سه؛ لت�صبح ال�شهوات �أداة تنبيه للإن�سان �إىل ما ي�شتهيه ،ال قوة دافعة ت�سخر
�إرادة الإن�سان دون �أن ميلك ب�إزائها حو ًال �أو طو ًال؛ لأنها �إذا �أ�صبحت كذلك خ�سر
الإن�سان حريته منذ بداية الطريق ،وال يغري من الواقع �شي ًئا �أن تكون يداه طليقتني
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ما دام عقله وكل معانيه الإن�سانية التي متيزه عن مملكة احليوان معتقلة وجممدة
عن العمل.
ونحن نعلم �أن ال�شيء الأ�سا�سي الذي مييز حرية الإن�سان عن حرية احليوان
ب�شكل عام� :أنهما و�إن كانا يت�صرفان ب�إرادتهما غري �أن �إرادة احليوان م�سخرة
دائ ًما ل�شهواته و�إيحاءاتها الغريزية ،و�أما الإن�سان فقد ُز َِّو َد بالقدرة التي متكنه
من ال�سيطرة على �شهواته ،وحتكيم منطقه العقلي فيها ،ف�سر حريته  -بو�صفه
�إن�سانًا �إذن  -يكمن يف هذه القدرة؛ فنحن �إذا جمدناها فيه واكتفينا مبنحه احلرية
الظاهرية يف �سلوكه العملي ،ووفرنا له بذلك كل �إمكانات ومغريات اال�ستجابة
ل�شهواته  -كما �صنعت احل�ضارات الغربية احلديثة  -فقد ق�ضينا بالتدريج على
حريته الإن�سانية ،يف مقابل �شهوات احليوان الكامنة يف �أعماقه ،وجعلنا منه �أداة
تنفيذ لتلك ال�شهوات ،حتى �إذا التفت �إىل نف�سه يف �أثناء الطريق وجد نف�سه
حمكو ًما ال حاك ًما ،ومغلوبًا على �أمره و�إرادته.
وعلى العك�س من ذلك �إذا بد�أنا بتلك القدرة التي يكمن فيها �سر احلرية
الإن�سانية ف�أمنيناها وغذيناها ،و�أن�ش�أنا الإن�سان �إن�شاء �إن�سان ًّيا ال حيوان ًّيا ،وجعلناه
يعي �أن ر�سالته يف احلياة �أرفع من هذا امل�صري احليواين املبتذل الذي ت�سوقه �إليه
تلك ال�شهوات ،و�أن مثله الأعلى الذي خُ ِل َق لل�سعي يف �سبيله �أ�سمى من هذه
الغايات التافهة واملكا�سب الرخي�صة التي يح�صل عليها يف لذاذاته املادية.
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�أقول� :إذا �صنعنا ذلك كله حتى جعلنا الإن�سان يتحرر من عبودية �شهواته،
وينعتق من �سلطانها الآ�سر ،وميتلك �إرادته ،ف�سوف يخلق الإن�سان احلر القادر على
�أن يقول :ال� ،أو نعم ،دون �أن تكمم فاه� ،أو َّ
تغل يديه هذه ال�شهوة املوقوتة �أو تلك
اللذة املبتذلة.
وهذا ما �صنعه القر�آن حني و�ضع للفرد امل�سلم طابعه الروحي اخلا�ص ،وط َّور
من مقايي�سه و ُمثُله ،وانتزعه من الأر�ض و�أهدافها املحدودة �إىل �آفاق �أرحب و�أهداف
�أ�سمى :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  .ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﱸ ]�آل عمران.[15 -14/

هذه هي معركة التحرير يف املحتوى الداخلي للإن�سان ،وهي يف نف�س
الوقت الأ�سا�س الأول والرئي�س لتحرير الإن�سانية يف نظر الإ�سالم ،وبدونها ت�صبح
كل حرية زيفًا وخدا ًعا ،وبالتايل �أ�س ًرا وقي ًدا.
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ونحن جند يف هذا ال�ضوء القر�آين �أن الطريقة التي ا�ستعان بها القر�آن على
انت�شال الإن�سانية من ِر ْبقَة( )1ال�شهوات وعبوديات اللذة هي الطريقة العامة التي
ي�ستعملها الإ�سالم دائ ًما يف تربية الإن�سانية يف كل املجاالت :طريقة التوحيد؛
فالإ�سالم حني يحرر الإن�سان من عبودية الأر�ض ولذائذها اخلاطفة يربطه بال�سماء
وجنانها ومثلها ور�ضوان من اهلل؛ لأن التوحيد عند الإ�سالم هو �سند الإن�سانية
يف حتررها الداخلي من كل العبوديات ،كما �أنه �سند التحرر الإن�ساين يف كل
املجاالت.
ويكفينا مثل واحد  -مر بنا يف ف�صل �سابق  -لنعرف النتائج الباهرة التي
متخ�ض عنها هذا التحرير ،ومدى الفرق بني حرية الإن�سان القر�آين احلقيقية،
وتلك احلريات امل�صطنعة التي تزعمها �شعوب احل�ضارات الغربية احلديثة .فقد
ا�ستطاعت الأمة التي حررها القر�آن  -حني دعاها يف كلمة واحدة �إىل اجتناب
اخلمر � -أن تقول :ال ،ومتحو اخلمر من قامو�س حياتها بعد �أن كان جز ًءا من كيانها
و�ضرورة من �ضروراتها؛ لأنها كانت مالكة لإراداتها ،حرة يف مقابل �شهواتها
ودوافعها احليوانية .وبكلمة خمت�صرة :كانت تتمتع بحرية حقيقية ت�سمح لها
بالتحكم يف �سلوكها.

(ِ  )1ر ْبقةَ :ق ْيد
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و�أما تلك الأمة التي �أن�ش�أتها احل�ضارة احلديثة ،ومنحتها احلرية ال�شخ�صية
بطريقتها اخلا�صة ،فهي بالرغم من هذا القناع الظاهري للحرية ال متلك �شي ًئا من
�إرادتها ،وال ت�ستطيع �أن تتحكم يف وجودها؛ لأنها مل حت ِّرر املحتوى الداخلي لها،
و�إمنا ا�ست�سلمت �إىل �شهواتها ولذاذاتها حتت �ستار من احلرية ال�شخ�صية؛ حتى
فقدت حريتها �إزاء تلك ال�شهوات واللذاذات ،فلم ت�ستطع �أكرب حملة للدعاية �ضد
اخلمر َج َّن َدتها حكومة الواليات املتحدة الأمريكية �أن حترر الأمة الأمريكية من
اخلمر ،بالرغم من الطاقات املادية واملعنوية الهائلة التي جندتها ال�سلطة احلاكمة
وخمتلف امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف هذا ال�سبيل .ولي�س هذا الف�شل املريع �إال
نتيجة فقدان الإن�سان الغربي للحرية احلقيقية ،فهو ال ي�ستطيع �أن يقول« :ال» كلما
اقتنع عقل ًّيا بذلك كالإن�سان القر�آين ،و�إمنا يقول الكلمة حني تفر�ض عليه �شهوته
�أن يقولها .ولهذا مل ي�ستطع �أن يعتق نف�سه من �أ�سر اخلمر؛ لأنه مل يكن قد ظفر
يف ظل احل�ضارة الغربية بتحرير حقيقي يف حمتواه الروحي والفكري .
وهذا التحرير الداخلي �أو البناء الداخلي لكيان الإن�سان هو يف ر�أي
الإ�سالم حجر الزاوية يف عملية �إقامة املجتمع احلر ال�سعيد ،فما مل ميلك الإن�سان
�إرادته ،وي�سيطر على موقفه الداخلي ويحتفظ لإن�سانيته املهذبة بالكلمة العليا
يف تقرير �سلوكه ال ي�ستطيع �أن يحرر نف�سه يف املجال االجتماعي حتري ًرا حقيق ًّيا
ي�صمد يف وجه الإغراء ،وال �أن يخو�ض معركة التحرير اخلارجي بجدارة وب�سالة،
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ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ ]الرعد ،[11 /ﱹ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﱸ ]الإ�سراء.[16 /

احلرية يف املجال االجتماعي

كما يخو�ض الإ�سالم معركة التحرير الداخلي للإن�سانية كذلك يخو�ض
معركة �أخرى لتحرير الإن�سان يف النطاق االجتماعي؛ فهو يحطم يف املحتوى
الداخلي للإن�سان �أ�صنام ال�شهوة التي ت�سلبه حريته الإن�سانية ،ويحطم يف نطاق
العالقات املتبادلة بني الأفراد الأ�صنام االجتماعية ،ويحر َّر الإن�سان من عبوديتها،
ويق�ضي على عبادة الإن�سان للإن�سان ،ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ]�آل عمران.[64 /

فعبودية الإن�سان هلل جتعل النا�س كلهم يقفون على �صعيد واحد بني يدي
املعبود اخلالق ،فال توجد �أمة لها احلق يف ا�ستعمار �أمة �أخرى وا�ستعبادها ،وال فئة
من املجتمع يباح لها اغت�صاب فئة �أخرى وال انتهاك حريتها ،وال �إن�سان يحق له
�أن ين�صب نف�سه �صن ًما للآخرين.
ومرة �أخرى جند �أن املعركة القر�آنية الثانية من معارك التحرير قد ا�ستعني
فيها بنف�س الطريقة التي ا�ستعملت يف املعركة الأوىل (معركة حترير الإن�سانية
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داخل ًّيا من ال�شهوات) ،وت�ستعمل دائ ًما يف كل مالحم الإ�سالم ،وهي :التوحيد.
فما دام الإن�سان يقر بالعبودية هلل وحده ،فهو يرف�ض بطبيعة احلال كل �صنم وكل
ت�أليه مزور لأي �إن�سان وكائن ،ويرفع ر�أ�سه ح ًّرا �أب ًّيا ،وال ي�ست�شعر َّ
ذل العبودية
والهوان �أمام �أي قوة من قوى الأر�ض �أو �صنم من �أ�صنامها؛ لأن ظاهرة ال�صنمية
يف حياة الإن�سان ن�ش�أت عن �سببني:
�أحدهما :عبوديته لل�شهوة التي جتعله يتنازل عن حريته �إىل ال�صنم
الإن�ساين ،الذي يقدر على �إ�شباع تلك ال�شهوة و�ضمانها له.
والآخر :جهله مبا وراء تلك الأقنعة ال�صنمية املت�ألهة من نقاط ال�ضعف
والعجز.
والإ�سالم حرر الإن�سان من عبودية ال�شهوة كما عرفنا �آنفًا ،وزيف
تلك الأقنعة ال�صنمية اخلادعة ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﱸ ]الأعراف .[194 /فكان طبيع ًّيا �أن ينت�صر على ال�صنمية ،وميحو
من عقول امل�سلمني عبودية الأ�صنام مبختلف �أ�شكالها و�ألوانها.
وعلى �ضوء الأ�س�س التي يقوم عليها حترير الإن�سان من عبوديات ال�شهوة
يف النطاق ال�شخ�صي ،وحتريره من عبودية الأ�صنام يف النطاق االجتماعي � -سواء
كان ال�صنم �أمة �أم فئة �أم فر ًدا  -ن�ستطيع �أن نعرف جمال ال�سلوك العملي للفرد يف
الإ�سالم؛ ف�إن الإ�سالم يختلف عن احل�ضارات الغربية احلديثة التي ال ت�ضع لهذه
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حدا �إال حريات الأفراد الآخرين؛ لأن الإ�سالم يهتم قبل
احلرية العملية للفرد ًّ
كل �شيء -كما عرفنا -بتحرير الفرد من عبودية ال�شهوات والأ�صنام ،وي�سمح له
بالت�صرف كما ي�شاء على �أن ال يخرج عن حدود اهلل؛ فالقر�آن يقول :ﱹ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱸ ]البقرة .[39 /ﱹ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﱸ ]اجلاثية .[13 /وبذلك ي�ضع الكون ب�أ�سره حتت ت�صرف
الإن�سان وحريته ،ولكنها حرية حمدودة باحلدود التي جتعلها تتفق مع حترره
الداخلي من عبودية ال�شهوة ،وحترره اخلارجي من عبودية الأ�صنام.
و�أما احلرية العملية يف عبادة ال�شهوة وااللت�صاق بالأر�ض ومعانيها ،والتخلي
عن احلرية الإن�سانية مبعناها احلقيقي ،و�أما احلرية العملية يف ال�سكوت عن الظلم
والتنازل عن احلق ،وعبادة الأ�صنام الب�شرية والتقرب �إليها ،واالن�سياق وراء
م�صاحلها ،والتخلي عن الر�سالة احلقيقية الكربى للإن�سان يف احلياة ،فهذا ما ال
ي�أذن به الإ�سالم؛ لأنه حتطيم لأعمق معاين احلرية يف الإن�سان؛ ولأن الإ�سالم ال
يفهم من احلرية �إيجاد منطلق للمعاين احليوانية يف الإن�سان ،و�إمنا يفهمها بو�صفها
جز ًءا من برنامج فكري وروحي كامل يجب �أن تقوم على �أ�سا�سه الإن�سانية.
املدلول الغربي للحرية ال�سيا�سية

ونحن حني نربز هذا الوجه التحريري الثوري للإ�سالم يف النطاق
االجتماعي ،ال نعني بذلك �أنه على وفاق مع احلريات االجتماعية الدميقراطية يف
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�إطارها الغربي اخلا�ص؛ ف�إن الإ�سالم كما يختلف عن احل�ضارة الغربية يف مفهومه
عن احلرية ال�شخ�صية -كما عرفنا قبل حلظة -كذلك يختلف عنها يف مفهومه عن
احلرية ال�سيا�سية واالقت�صادية والفكرية.
فاملدلول الغربي للحرية ال�سيا�سية يعرب عن الفكرة الأ�سا�سية يف احل�ضارة
الغربية القائلة� :إن الإن�سان ميلك نف�سه ،ولي�س لأحد التحكم فيه .ف�إن احلرية
ال�سيا�سية كانت نتيجة لتطبيق تلك الفكرة الأ�سا�سية على احلقل ال�سيا�سي ،فما
دام �شكل احلياة االجتماعية ولونها وقوانينها مي�س جميع �أفراد املجتمع مبا�شرة
فالبد للجميع �أن ي�شرتكوا يف عملية البناء االجتماعي بال�شكل الذي يحلو لهم،
ولي�س لفرد �أن يفر�ض على �آخر ما ال يرت�ضيه ،ويخ�ضعه بالقوة لنظام ال يقبله.
وتبد أ� احلرية ال�سيا�سية تتناق�ض مع الفكرة الأ�سا�سية منذ تواجه واقع
احلياة؛ لأن من طبيعة املجتمع �أن تتعدد فيه وجهات النظر وتختلف ،والأخذ
بوجهة نظر البع�ض يعني �سلب الآخرين حقهم يف امتالك �إرادتهم وال�سيطرة
على م�صريهم .ومن هنا جاء مبد�أ الأخذ بر�أي الأكرثية ،بو�صفه توفيقًا بني الفكرة
الأ�سا�سية واحلرية ال�سيا�سية ،ولكنه توفيق ناق�ص؛ لأن الأقلية تتمتع بحقها يف
احلرية وامتالك �إرادتها كالأكرثية متا ًما ،ومبد�أ الأكرثية يحرمها من ا�ستعمال هذا
احلق ،فال يعدو مبد�أ الأكرثية �أن يكون نظا ًما ت�ستبد فيه فئة مبقدرات فئة �أخرى،
مع فارق كمي بني الفئتني.
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وال ننكر �أن مبد�أ الأكرثية قد يكون بنف�سه من املبادئ التي يتفق عليها
اجلميع ،فتحر�ص الأقلية على تنفيذ ر�أي الأكرثية باعتباره الر�أي الأكرث �أن�صا ًرا،
و�إن كانت يف نف�س الوقت ت�ؤمن بوجهة ر�أي �أخرى ،وتعمل لك�سب الأكرثية �إىل
جانبه .ولكن هذا فر�ض ال ميكن االعرتاف ب�صحته يف كل املجتمعات؛ فهناك
توجد كث ًريا الأقليات التي ال تر�ضى عن ر�أيها بدي ًال ،ولو تعار�ض ذلك مع ر�أي
الأكرثية.
ون�ستخل�ص من ذلك� :أن الفكرة الأ�سا�سية يف احل�ضارة الغربية ال ت�أخذ
جمراها يف احلقل ال�سيا�سي ،حتى تبد�أ تتناق�ض وت�صطدم بالواقع ،وتتجه �إىل لون
من �ألوان اال�ستبداد والفردية يف احلكم ،يتمثل على �-أف�ضل تقدير -يف حكم
الأكرثية للأقلية.
والإ�سالم ال ي�ؤمن بهذه الفكرة الأ�سا�سية يف احل�ضارة الغربية؛ لأنه
يقوم على العقيدة بعبودية الإن�سان هلل ،و�أن اهلل وحده هو رب الإن�سان ومر ّبيه،
و�صاحب احلق يف تنظيم منهاج حياته :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ .ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱸ ]يو�سف.[40 -39 /
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وينعى على الأفراد الذين ي�سلمون زمام قيادهم للآخرين ،ومينحونهم حق
الإمامة يف احلياة والرتبية والربوبية ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱸ ]التوبة.[31 /

جلموع �أن ي�ست�أثر من دون اهلل باحلكم ،وتوجيه احلياة
فلي�س لفر ٍد وال
ٍ
االجتماعية وو�ضع مناهجها ود�ساتريها.
ويف هذا ال�ضوء نعرف �أن حترير الإ�سالم للإن�سان يف املجال ال�سيا�سي،
�إمنا يقوم على �أ�سا�س الإميان مب�ساواة �أفراد املجتمع يف حتمل �أعباء الأمانة الإلهية،
وت�ضامنهم يف تطبيق �أحكام اهلل تعاىل« :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
فامل�ساواة ال�سيا�سية يف الإ�سالم تتخذ �شك ًال يختلف عن �شكلها الغربي ،فهي
م�ساواة يف حتمل الأمانة ،ولي�ست م�ساواة يف احلكم.
ومن نتائج هذه امل�ساواة حترير الإن�سان يف احلقل ال�سيا�سي من �سيطرة
الآخرين ،والق�ضاء على �ألوان اال�ستغالل ال�سيا�سي و�أ�شكال احلكم الفردي
والطبقي.
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ولذلك جند �أن القر�آن الكرمي �شجب حكم فرعون واملجتمع الذي كان
يحكمه؛ لأنه ميثل �سيطرة الفرد يف احلكم ،و�سيطرة طبقة على �سائر الطبقات،
ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ ]الق�ص�ص ،[4 /فكل تركيب �سيا�سي
ي�سمح لفرد �أو لطبقة با�ست�ضعاف الأفراد �أو الطبقات الأخرى والتحكم فيها ال
يقره الإ�سالم؛ لأنه ينايف امل�ساواة بني �أفراد املجتمع يف حتمل الأمانة على �صعيد
العبودية املخل�صة هلل تعاىل.
احلرية االقت�صادية مبفهومها الر�أ�سمايل

و�أما احلرية االقت�صادية فهي  -مبفهومها الر�أ�سمايل -حرية �شكلية ،تتلخ�ص
يف ف�سح املجال �أمام كل فرد ليت�صرف يف احلقل االقت�صادي كما يريد ،دون �أن
يجد من اجلهاز احلاكم �أي لون من �ألوان الإكراه والتدخل .وال يهم الر�أ�سمالية
بعد �أن ت�سمح للفرد بالت�صرف كما يريد �أن تخمن له �شي ًئا مما يريد .وبتعبري �آخر:
ال يهمها �أن تتيح له �أن يريد �شي ًئا ولهذا جند �أن احلرية االقت�صادية يف مفهومها
الر�أ�سمايل خاوية ،ال حتمل معنى بالن�سبة �إىل من مل ت�سمح له الفر�ص بالعي�ش،
ومل تهيئ له ظروف التناف�س وال�سباق االقت�صادي جما ًال للعمل والإنتاج .وهكذا
تعود احلرية الر�أ�سمالية �شك ًال ظاهر ًّيا فح�سب ،ال حتقق له�ؤالء �شي ًئا من معناها �إال
بقدر احلرية التي متنحها للأفراد الذين يعجزون عن ال�سباحة� ،إذ قلنا لهم� :أنتم
�أحرار فا�سبحوا كما يحلو لكم� ،أينما تريدون .ولو كنا نريد حقًّا �أن نو َفّر له�ؤالء

125

احلرية يف الر�أ�سمالية والإ�سالم

125

حرية ال�سباحة ونعطيهم فر�صة التمتع بهذه الريا�ضة كما يتمتع القادرون على
ال�سباحة لكفلنا لهم حياتهم خاللها ،وطلبنا من املاهرين فيها احلفاظ عليهم
ومراقبتهم ،وعدم االبتعاد عنهم يف جمال ال�سباحة؛ لئال يغرقوا ،فنكون بذلك
قد وفرنا احلرية احلقيقية ،والقدرة على ال�سباحة للجميع ،و�إن حددنا �شي ًئا من
ن�شاط املاهرين ل�ضمان حياة الآخرين.
وهذا متا ًما ما فعله الإ�سالم يف احلقل االقت�صادي ،فنادى باحلرية االقت�صادية
وبال�ضمان م ًعا ،ومزج بينهما يف ت�صميم موحد ،فالكل �أحرار يف املجال االقت�صادي
ولكن يف حدود خا�صة ،فلي�س الفرد ح ًّرا حني يتطلب �ضمان الأفراد الآخرين،
واحلفاظ على الرفاه العام التنازل عن �شيء من حريته.
وهكذا ت�آلفت فكرتا احلرية وال�ضمان يف الإ�سالم.
احلرية الفكرية مبفهومها الر�أ�سمايل

و�أما احلرية الفكرية فهي تعني يف احل�ضارة الغربية؛ ال�سماح لأي فرد �أن
يفكر ويعلن �أفكاره ويدعو �إليها كما ي�شاء ،على �أن ال مي�س فكرة احلرية والأ�س�س
التي ترتكز عليها بالذات؛ ولهذا ت�سعى املجتمعات الدميقراطية �إىل مناو�أة الأفكار
الفا�ش�ستية ،والتحديد من حريتها �أو الق�ضاء عليها بالذات؛ لأن هذه الأفكار
حتارب نف�س الأفكار الأ�سا�سية والقاعدة الفكرية التي تقوم عليها فكرة احلرية
والأ�س�س الدميقراطية.
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والإ�سالم يختلف عن الدميقراطية الر�أ�سمالية يف هذا املوقف؛ نتيجة
الختالفه عنها يف طبيعة القاعدة الفكرية التي يتبناها ،وهي :التوحيد وربط
الكون برب واحد؛ فهو ي�سمح للفكر الإن�ساين �أن ينطلق ويعلن عن نف�سه .ما
مل يتمرد على قاعدته الفكرية التي هي الأ�سا�س احلقيقي لتوفري احلرية للإن�سان
يف نظر الإ�سالم ،ومنحه �شخ�صيته احلرة الكرمية التي ال تذوب �أمام ال�شهوات،
وال تركع بني يدي الأ�صنام ،فكل من احل�ضارة الغربية والإ�سالم ي�سمح باحلرية
الفكرية بالدرجة التي ال ينجم عنها خطر على القاعدة الأ�سا�سية ،وبالتايل على
احلرية نف�سها.
ومن املعطيات الثورية للحرية الفكرية يف الإ�سالم :احلرب التي �شنها
على التقليد وجمود الفكر ،واال�ست�سالم العقلي للأ�ساطري� ،أو لآراء الآخرين
دون وعي ومتحي�ص .والهدف الذي يرمي �إليه الإ�سالم من ذلك :تكوين العقل
اال�ستداليل �أو الربهاين عند الإن�سان ،فال يكفي لتكوين التفكري احلر لدى
الإن�سان �أن يقال له« :فكر كما يحلو لك» ،كما �صنعت احل�ضارة الغربية؛ لأن هذا
التو�سع يف احلرية �سوف يكون على ح�سابها ،وي�ؤدي يف كثري من الأحايني �إىل
�ألوان من العبودية الفكرية ،تتمثل يف التقليد والتع�صب وتقدي�س اخلرافات ،بل
البد يف ر�أي الإ�سالم لإن�شاء الفكر احلر �أن ين�شئ يف الإن�سان العقل اال�ستداليل
�أو الربهاين الذي ال يتقبل فكرة دون متحي�ص ،وال ي�ؤمن بعقيدة ما مل حت�صل
على برهان؛ ليكون هذا العقل الواعي �ضمانًا للحرية الفكرية ،وعا�ص ًما للإن�سان
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من التفريط بها بدافع من تقليد �أو تع�صب �أو خرافة .ويف الواقع �إن هذا جزء
من معركة الإ�سالم لتحرير املحتوى الداخلي للإن�سان؛ فهو كما حرر الإرادة
الإن�سانية من عبودية ال�شهوات -كما عرفنا �سابقًا -كذلك حرر الوعي الإن�ساين
من عبودية التقليد والتع�صب واخلرافة ،وبهذا وذاك فقط �أ�صبح الإن�سان ح ًّرا يف
تفكريه ،وح ًّرا يف �إرادته.
ﱹ ﮦ ﮧ  .ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ ]الزمر ،[18 -17 /ﱹ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ ]النحل ،[44/ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ ]البقرة .[170 /ﱹ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﱸ ]البقرة.[111 /

ال�ضمان يف الإ�سالم واملارك�سية

يختلف ال�ضمان يف الإ�سالم عن ال�ضمان اال�شرتاكي القائم على الأ�س�س
املارك�سية يف مالمح عديدة ،مردها �إىل اختالف ال�ضمانني يف الأ�س�س والإطارات
والأهداف.
وال ميكننا يف هذا املجال �إال ا�ستعرا�ض بع�ض جوانب االختالف اكتفاء
بدرا�ستنا املو�سعة لذلك يف كتاب «اقت�صادنا».
 -1ال�ضمان االجتماعي يف الإ�سالم :حق من حقوق الإن�سان التي فر�ضها
اهلل تعاىل ،وهو بو�صفه حقًّا �إن�سان ًّيا ال يتفاوت باختالف الظروف وامل�ستويات
املدنية .و�أما ال�ضمان لدى املارك�سية فهو حق الآلة ،ولي�س حقًّا �إن�سان ًّيا؛ فالآلة
(و�سائل الإنتاج) متى و�صلت �إىل درجة معينة ،ي�صبح ال�ضمان اال�شرتاكي �شر ًطا
�ضرور ًّيا يف منوها واطراد �إنتاجها ،فما مل تبلغ و�سائل الإنتاج هذه املرحلة ال معنى
خا�صا مبجتمعات معينة يف
لفكرة ال�ضمان .ولأجل ذلك تعترب املارك�سية ال�ضمان ًّ
دورة حمددة من التاريخ.
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 -2مفهوم الإ�سالم عن تطبيق ال�ضمان االجتماعي� :أنه نتيجة للتعاطف
الأخوي الذي ي�سود �أفراد املجتمع الإ�سالمي؛ فالأخوة الإ�سالمية هي الإطار
الذي ُت�ؤدى فري�ضة ال�ضمان �ضمنه .وقد جاء يف احلديث« :امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال
يظلمه وال يخذله وال يحرمه» .فيحق على امل�سلمني االجتهاد والتوا�صل والتعاون
واملوا�ساة لأهل احلاجة.
و�أما املارك�سية فهي ترى �أن �إيجاد ال�ضمان اال�شرتاكي لي�س �إال ثمرة
ل�صراع هائل مرير يجب �إيقاده وتعميقه ،حتى �إذا قامت املعركة الطبقية ،و�أفنيت
�إحدى الطبقتني ،ومت االنت�صار للطبقة الأخرى� ،ساد ال�ضمان اال�شرتاكي املجتمع.
فال�ضمان عند املارك�سية لي�س تعب ًريا عن وحدة مر�صو�صة و�أُخُ َّوة �شاملة ،و�إمنا
م�ستقطب و�صراع مدمر.
يرتكز على تناق�ض
ٍ
� -3إن ال�ضمان يف الإ�سالم -بو�صفه حقًّا �إن�سان ًّيا -ال يخت�ص بفئة دون فئة؛
فهو ي�شمل حتى �أولئك الذين يعجزون عن امل�ساهمة يف الإنتاج العام ب�شيء ،فهم
مكفولون يف املجتمع الإ�سالمي ،ويجب على الدولة توفري و�سائل احلياة لهم.
و�أما ال�ضمان املارك�سي فهو ي�ستمد وجوده من ال�صراع الطبقي بني الطبقة
العاملة والطبقة الر�أ�سمالية ،الذي يكلل بظفر الطبقة العاملة وت�ضامنها وا�شرتاكها
يف تلك الثورة؛ لأجل ذلك ال يوجد مربر مارك�سي ل�ضمان حياة �أولئك العاجزين
الذين يعي�شون بعيدين عن ال�صراع الطبقي ،وال ي�ساهمون يف الإنتاج العام؛
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لأنهم مل ي�شرتكوا يف املعركة؛ لعدم انتمائهم �إىل الطبقة العاملة ،وال �إىل الطبقة
الر�أ�سمالية ،فلي�س لهم حق يف مكا�سب املعركة وغنائمها.
� -4إن ال�ضمان يف املارك�سية من وظيفة الدولة وحدها ،و�أما يف الإ�سالم
فهو من وظيفة الأفراد والدولة م ًعا ،وبذلك و�ضع الإ�سالم املبد�أين:
�أحدهما :مبد�أ التكافل العام.
والآخر :مبد�أ ال�ضمان االجتماعي.
فمبد�أ التكافل يعني� :أن كل فرد م�سلم م�س�ؤول عن �ضمان معي�شة الآخرين
وحياتهم يف حدود معينة ،وفقًا لقدرته ،وهذا املبد�أ يجب على امل�سلمني تطبيقه
حتى يف احلاالت التي يفقدون فيها الدولة التي تطبق �أحكام ال�شرع .فقد جاء
يف احلديث�« :أميا م�ؤمن منع م�ؤم ًنا �شي ًئا مما يحتاج �إليه ،وهو يقدر عليه من عنده
�أو من عند غريه �أقامه اهلل يوم القيامة م�سو ًّدا وجهه ،مزرقَّة عيناه ،مغلولة يداه �إىل
عنقه ،فيقال :هذا اخلائن الذي خان اهلل ور�سوله ثم ي�ؤمر به �إىل النار».
ومبد�أ ال�ضمان االجتماعي يقرر م�س�ؤولية الدولة يف هذا املجال ،ويحتم
عليها �ضمان م�ستوى من العي�ش املرفَّه الكرمي للجميع ،من موارد ملكية الدولة
وامللكية العامة وموارد امليزانية.
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وقد جاء يف احلديث ال�ستعرا�ض هذا املبد�أ�« :إن الوايل ي�أخذ املال فيوجهه
الوجه الذي وجهه اهلل له على ثمانية �أ�سهم :للفقراء ،وامل�ساكني ،والعاملني
عليها ،وامل�ؤلفة ،ويف الرقاب ،والغارمني ،ويف �سبيل اهلل ،وابن ال�سبيل ثمانية �أ�سهم
يق�سمها بينهم بقدر ما ي�ستغنون يف �سنتهم ،بال �ضيق وال تقية ،ف�إن ف�ضل من
ذلك �شيء رد �إىل الوايل ،و�إن نق�ص من ذلك �شيء ومل يكتفوا به كان على
الوايل �أن مي ِّونهم من عنده بقدر �سعتهم حتى ي�ستغنوا».
النجف الأ�شرف
حممد باقر ال�صدر
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ماذا تعرف عن االقت�صاد الإ�سالمي؟
مقدمة
هل يوجد يف الإ�سالم اقت�صاد؟
ما هو نوع االقت�صاد الإ�سالمي؟
االقت�صاد الإ�سالمي كما ن�ؤمن به

مقـدمة

إحلاحا من
منذ مدة و�أنا �أواجه طل ًبا متزاي ًدا على املدر�سة الإ�سالمية ،و� ً
القراء الأعزاء على �إ�صدار حلقات جديدة منها.
وكنت �أمتاهل يف تلبية هذا الطلب ،رغبة يف �إجناز الكتاب الثاين من اقت�صادنا
والتوفر على �إكماله ،وكان �صدور هذا الكتاب �سب ًبا جدي ًدا الزدياد الطلب على
�إ�صدار حلقات �صغرية تتناول بحوثه بالتو�ضيح والتب�سيط بقدر الإمكان؛ لكي
تكون متي�سرة ومفهومة لعدد �أكرب.
وعلى هذا الأ�سا�س كتبت هذه احللقة ،متوخ ًيا فيها التب�سيط ،ومتجن ًبا
ذلك امل�ستوى الذي التزمته من الدقة والتعمق يف بحوث اقت�صادنا؛ فقد �آثرت
يف عدة موا�ضع تو�ضيح الفكرة على �إعطائها �صيغتها الدقيقة التي ح�صلت عليه
يف كتبنا املو�سعة.
و�سوف �أحاول هنا ،و�أنا �أُع ِّرف هذه احللقة للقراء �أن �أخل�ص لهم �أفكارها،
و�أفهر�س بحوثها؛ لي�ساعدهم ذلك على فهمها ومتابعة ف�صولها.
�إن هذه احللقة ت�شتمل على �إثارة �س�ؤال واحد وحماولة الإجابة عليه.
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وال�س�ؤال هو :هل يوجد يف الإ�سالم مذهب اقت�صادي؟

وجنيب يف هذه احللقة ،على هذا ال�س�ؤال بالإيجاب :نعم ،يوجد يف الإ�سالم
مذهب اقت�صادي.
ون�سري من ال�س�ؤال �إىل اجلواب بتد ّرج ،فبعد �أن نطرح ال�س�ؤال ن�شغل
ب�إي�ضاحه وتو�ضيح ما يت�صل به ،ثم ندر�س اجلواب يف �ضوء مفهومنا عن الإ�سالم،
وندعم اجلواب بال�شواهد ،ونناق�ش ما يثار عادة من اعرتا�ضات.
تو�ضيح ال�س�ؤال

نق�صد باملذهب االقت�صادي� :إيجاد طريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية وفقًا
للعدالة .فنحن حني نت�ساءل عن املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ،نريد �أن
نعرف هل جاء الإ�سالم بطريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية ،كما جاءت الر�أ�سمالية
مث ًال -مببد�أ احلرية االقت�صادية ،واتخذت منه طريقتها العامة يف تنظيم احلياةاالقت�صادية؟
حاجتنا �إىل هذا ال�س�ؤال

وحاجتنا �إىل هذا ال�س�ؤال نابعة من �أ�سباب عديدة ،قد يكون من �أهمها
�سلبية الإ�سالم جتاه الر�أ�سمالية واملارك�سية (النظامني احلاكمني يف العامل اليوم)؛
ف�إن رف�ض الإ�سالم لهما يجعل الإن�سان امل�سلم ينتظر من الإ�سالم الإتيان بطريقة
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�أخرى يف تنظيم احلياة االقت�صادية؛ لأن املجتمع الإ�سالمي ال ي�ستغني عن طريقة
يف التنظيم مهما كان �شكلها.
اخلط أ� يف فهم ال�س�ؤال

وبعد �أن نطرح ال�س�ؤال ونو�ضحه ون�شرح �أهميته ،ن�ستعر�ض اخلط�أ الذي قد
يقع فيه بع�ض النا�س يف فهم ال�س�ؤال؛ �إذ ال مييزون بني املذهب االقت�صادي وعلم
االقت�صاد يف الإ�سالم ،مع �أننا نريد املذهب االقت�صادي ،ال علم االقت�صاد.
ت�صحيح اخلط�أ بالتمييز بني املذهب والعلم

ولأجل ت�صحيح هذا اخلط�أ يف فهم ال�س�ؤال ،تو�سعنا يف تو�ضيح الفرق بني
املذهب االقت�صادي وعلم االقت�صاد .واحلقيقة �أن الفرق بينهما كبري؛ ف�إن املذهب
االقت�صادي -كما عرفنا -يتكفل �إيجاد طريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية وفقًا
للعدالة .و�أما علم االقت�صاد فهو ال يوجد طريقة للتنظيم ،و�إمنا ي�أخذ طريقة من
الطرق املتبعة يف املجتمعات ،فيدر�س نتائجها و�آثارها كما يدر�س العامل الطبيعي
نتائج احلرارة و�آثارها.
مثال على الفرق بني املذهب والعلم

وقد ا�ستعملنا الأمثلة العديدة لتو�ضيح الفرق بني املذهب االقت�صادي
وعلم االقت�صاد؛ فاملذهب الر�أ�سمايل -مث ًال -ينظم احلياة االقت�صادية على �أ�سا�س
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مبد أ� احلرية االقت�صادية؛ ولذلك فهو ينظم ال�سوق على �أ�سا�س حرية البائعني
يف تعيني �أثمان ال�سلع .وعلم االقت�صاد ال يحاول الإتيان بطريقة �أخرى لتنظيم
ال�سوق ،و�إمنا مهمته �أن يدر�س و�ضع ال�سوق يف ظل الطريقة الر�أ�سمالية ،ويبحث
عن حركة الثمن ،وكيف يتحدد ،ويرتفع وينخف�ض يف ال�سوق احلرة التي نظمت
بالطريقة الر�أ�سمالية.
فاملذهب يوجد طريقة للتنظيم وفقًا لت�صوره للعدالة ،والعلم يدر�س نتائج
هذه الطريقة حني تط َّبق على املجتمع.
الت�أكيد على �أن االقت�صاد الإ�سالمي مذهب

وبعد �أن �سردنا الأمثلة العديدة لتو�ضيح الفرق بني املذهب والعلم� ،أكدنا
على �أن املذهب االقت�صادي الذي نت�ساءل عن وجوده يف الإ�سالم ،وجنيب
بالإيجاب ال نعني به علم االقت�صاد؛ لأن الإ�سالم بو�صفه دي ًنا لي�س من وظيفته
�أن يتكلم يف علم االقت�صاد� ،أو علم الفلك والريا�ضيات ،و�إمنا هو عن �إيجاد
الإ�سالم طريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية ،ال عن قيام الإ�سالم بدرا�سة علمية
للطرق املوجودة يف ع�صره ،وملا ينجم عنها من نتائج ،كما يفعل علماء االقت�صاد.
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وجهة النظر يف اجلواب

وت�صل احللقة بعد ذلك �إىل �شرح وجهة النظر يف اجلواب ،فتعطي املفهوم
ال�صحيح عن ال�شريعة وا�ستيعابها و�شمولها ل�شتى امليادين ،وت�ستدل على ذلك
من طبيعة ال�شريعة ون�صو�صها ،ثم ن�ستعر�ض بعد ذلك بع�ض ال�شبهات التي تثار
يف وجه الإميان باالقت�صاد الإ�سالمي ،وجنيب عليها ،و�أخ�ص بالذكر ،ال�شبهة التي
تقول� :إن الإ�سالم جاء بتعاليم �أخالقية ،ومل يجئ باقت�صاد ينظم احلياة ،فهو واعظ
ولي�س منظ ًما .وقد �أو�ضحنا كيف �أن هذه ال�شبهة ا�ستغلت اجلانب الأخالقي يف
الإ�سالم لطم�س معامل التنظيم االجتماعي ،مع �أن ال�شريعة عاجلت كال املجالني؛
فقد مار�ست اجلانب الأخالقي -بو�صفها دي ًنا -لرتبية الفرد ،ومار�ست التنظيم
االجتماعي باعتبارها النظام املختار من ال�سماء للمجتمع الب�شري.
هذه �صورة عن بحوث الر�سالة ومو�ضوعاتها ،و�إليكم الآن تف�صيالت تلك
البحوث واملو�ضوعات.

هل يوجد يف الإ�سالم اقت�صاد؟

قد يكون من �أكرث الأ�سئلة التي ترتدد يف كل فكر ،وعلى كل ل�سان،
إحلاحا با�ستمرار هو ال�س�ؤال عن
ومع كل م�شكلة متر بها الأمة يف حياتها ،ويزداد � ً
املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم.
فهل يوجد يف الإ�سالم اقت�صاد؟
وهل ميكننا �أن جند ح ًّال لهذا التناق�ض امل�ستقطب بني الر�أ�سمالية واملارك�سية،
الذي ي�سود العامل اليوم يف بديل جديد م�ستمد من الإ�سالم ،وم�أخوذ من طريقته
يف الت�شريع وتنظيم احلياة؟
وما هو مدى قدرة هذا البديل اجلديد الإ�سالمي على توفري احلياة الكرمية،
و�أداء ر�سالته للأمة التي تعاين اليوم حمنة عقائدية قا�سية ،يف خ�ضم ذلك
التناق�ض ال�شديد بني الر�أ�سمالية واملارك�سية.
ولي�س التفكري يف هذا البديل اجلديد� ،أو الت�سا�ؤل عن حقيقته وحمتواه
الإ�سالمي جمرد ،ترف فكري ميار�سه الإن�سان امل�سلم للمتعة ،و�إمنا هو تعبري عن
ي�أ�س الإن�سان امل�سلم من النقي�ضني املت�صارعني ،و�إح�سا�سه من خالل خمتلف
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التجارب التي عا�شها بف�شلهما � -أي ف�شل النقي�ضني املت�صارعني وهما الر�أ�سمالية
واملارك�سية  -يف ملء الفراغ العقائدي واملبدئي للأمة.
والتفكري يف البديل الإ�سالمي� ،أو الت�سا�ؤل عنه� ،إ�ضافة �إىل تعبريه عن
ي�أ�س الإن�سان امل�سلم من النقي�ضني املت�صارعني ،يعرب كذلك �أي�ضً ا عن بوادر اجتاه
جديد �إىل الإ�سالم ،ويعك�س وع ًيا �إ�سالم ًّيا بد�أ يتبلور ،ويتخذ خمتلف امل�ستويات
الفكرية يف الأذهان؛ تب ًعا ملدى ا�ستعدادها ونوع جتاوبها مع الإ�سالم .فبذور الوعي
الإ�سالمي تعرب عن وجودها يف بع�ض الأذهان على م�ستوى ت�سا�ؤل عن الإ�سالم،
ويف نفو�س �آخرين على م�ستوى ميل �إليه وعاطفة نحوه ،ويف عقول �أخرى على
م�ستوى الإميان به ،وبقيادته الر�شيدة يف كل املجاالت� ،إميانها باحلياة.
فالوعي الإ�سالمي الذي يتحرك الآن يف عقول الأمة ويتخذ خمتلف
امل�ستويات ،هو الذي يطرح الأ�سئلة تارة ،ويوحي باجلواب يف �صالح الإ�سالم تارة
خما يف الرتبة ال�صاحلة من عقول
�صرحا �إميان ًّيا واع ًيا �شا ً
�أخرى ،ويتج�سد حي ًنا �آخر ً
الأمة التي متثل الإ�سالم بني امل�سلمني.
ومن ناحية �أخرى ف�إن الإ�سالم بنف�سه ي�ضطر امل�سلمني �إىل �إلقاء هذا ال�س�ؤال
على الإ�سالم� ،أو على علمائه املمثلني له ،ومطالبتهم بتقدمي البديل الأف�ضل
للنقي�ضني املتخا�صمني (الر�أ�سمالية واملارك�سية)؛ لأن الإ�سالم �إذ يعلن يف قر�آنه
ون�صو�صه الت�شريعية ،وخمتلف و�سائل الإعالن التي ميلكها وب�شكل �صريح عدم
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ر�ضاه عن الر�أ�سمالية واملارك�سية م ًعا ،فهو م�س�ؤول بطبيعة احلال �أن يحدد للأمة
موقفًا �إيجاب ًّيا �إىل �صف ذلك املوقف ال�سلبي ،و�أن ي�أخذ بيدها يف طريق �آخر يتفق
مع وجهة نظره و�إطاره العام؛ لأن املوقف ال�سلبي �إذا ف�صل عن �إيجابية بناءة
تر�سم الأهداف وحتدد معامل الطريق يعني االن�سحاب من معرتك احلياة ،والتم ّيع
االجتماعي نهائ ًّيا ،ال امل�ساهمة من وجهة نظر جديدة.
فالبد للإ�سالم �إذن ما دام ال يق ّر االندماج يف �إطارات ر�أ�سمالية وا�شرتاكية
ومارك�سية �أن يوفر البديل� ،أو ير�شد �إليه ،وي�صبح من الطبيعي �أن يت�ساءل
امل�سلمون الذين عرفوا موقف الإ�سالم ال�سلبي من الر�أ�سمالية واملارك�سية ،وعدم
ر�ضاه عنهما �أن يت�ساءلوا عن مدى قوة الإ�سالم ،وقدرته على �إعطاء هذا البديل،
ومدى النجاح الذي يحالفنا �إذا �أردنا �أن نكتفي بالإ�سالم ذات ًّيا ،ون�ستوحي منه
نظا ًما اقت�صاد ًّيا.
وجوابنا على كل ذلك� :أن الإ�سالم قادر على �إمدادنا مبوقف �إيجابي
غني مبعامله الت�شريعية ،وخطوطه العامة ،و�أحكامه التف�صيلية التي ميكن �أن ي�صاغ
منها اقت�صاد كامل ،ميتاز عن �سائر املذاهب االقت�صادية ب�إطاره الإ�سالمي ،ون�سبه
ال�سماوي ،وان�سجامه مع الإن�سانية ،كل الإن�سانية ،ب�أ�شواطها الروحية واملادية،
و�أبعادها املكانية والزمانية.
وهذا ما �سوف نراه يف البحوث الآتية.

ما هو نوع االقت�صاد الإ�سالمي؟

ماذا نعني بوجود اقت�صاد يف الإ�سالم؟

وما هي طبيعة هذا االقت�صاد الإ�سالمي الذي ت�ساءلنا يف البدء عنه ثم
�أكدنا وجوده و�إمياننا به؟
�إن هذا هو ما يجب �أن نبد أ� بتو�ضيحه قبل كل �شيء؛ لأننا حني ندعي
وجود اقت�صاد يف الإ�سالم ال ميكننا البحث عن �إثبات الدعوى ما مل تكن حمددة
ومفهومة ،وما مل ن�شرح للقارئ املعنى الذي نريده من االقت�صاد الإ�سالمي.
�إننا نريد باالقت�صاد الإ�سالمي :املذهب االقت�صادي ،ال علم االقت�صاد.
واملذهب االقت�صادي هو عبارة عن� :إيجاد طريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية
تتفق مع وجهة نظر معينة عن العدالة.
فنحن حني نتحدث عن اقت�صاد الإ�سالم� ،إمنا نعني طريقته يف تنظيم احلياة
االقت�صادية ،وفقًا لت�صوراته عن العدالة.
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وال نريد باالقت�صاد الإ�سالمي �أي لون من �ألوان البحث العلمي يف
االقت�صاد.
وهذا النوع من التحديد لالقت�صاد الإ�سالمي يجعلنا نواجه م�س�ألة التمييز
بني املذهب االقت�صادي وعلم االقت�صاد ،فما دام االقت�صاد الإ�سالمي مذه ًبا
اقت�صاد ًّيا ،ولي�س عل ًما لالقت�صاد ،فيجب �أن نعرف بو�ضوح �أكرب ما معنى املذهب
االقت�صادي؟ وما معنى علم االقت�صاد؟ وما هي معامل التمييز بينهما؟ وما مل
و�ضوحا كاف ًيا مدع ًما بالأمثلة ،ف�سوف تظل هوية االقت�صاد الإ�سالمي
يت�ضح ذلك ً
مك َت َنفة بالغمو�ض.
�شخ�صا ب�أنه مهند�س ولي�س طبي ًبا ،يجب �أن نعرف معنى
�إننا حني ن�صف ً
املهند�س ،وما هي وظيفته وثقافته؟ وما هو نوع عمله؟ ومباذا يفرتق عن الطبيب
مهند�سا حقًّا ال
لكي نت�أكد من �صدق الو�صف على ذلك ال�شخ�ص ،وكونه
ً
طبي ًبا؟ وكذلك حني يقال� :إن االقت�صاد الإ�سالمي مذهب اقت�صادي ولي�س عل ًما
لالقت�صاد ،يجب �أن نفهم معنى املذهب االقت�صادي ب�صورة عامة ،والوظيفة التي
متار�سها املذاهب االقت�صادية وطبيعة تكونها ،والفوارق بني املذهب االقت�صادي
وعلم االقت�صاد؛ لكي ن�ستطيع �أن نعرف يف �ضوء ذلك هوية االقت�صاد الإ�سالمي،
وكونه مذه ًبا اقت�صاد ًّيا ال عل ًما لالقت�صاد.
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ويف عقيدتي �أن �إي�ضاح هوية االقت�صاد الإ�سالمي على �أ�سا�س التمييز
الكامل بني املذهب االقت�صادي وعلم االقت�صاد ،و�إدراك �أن االقت�صاد الإ�سالمي
مذهب ولي�س عل ًما� ،إن هذا الإي�ضاح �سوف ي�ساعدنا كث ًريا على �إثبات الدعوى
�أي �إثبات وجود اقت�صاد يف الإ�سالم -وينق�ض املربرات التي ي�ستند �إليها جماعةممن ينكرون وجود االقت�صاد يف الإ�سالم ،وي�ستغربون من القول بوجوده.
وعلى هذا الأ�سا�س �سوف نقوم بدرا�سة للمذهب االقت�صادي وعلم
االقت�صاد ب�صورة عامة ،وللفوارق بينهما.
املذهب االقت�صادي وعلم االقت�صاد

كل �إن�سان منا يواجه لونني من ال�س�ؤال يف حياته االعتيادية ويدرك الفرق
بينهما ،فحني نريد �أن ن�س�أل الأب عن �سلوك ابنه -مث ًال -قد ن�س�أله كيف ينبغي
�أن ي�سلك ابنك يف احلياة؟ وقد ن�س�أله كيف ي�سلك ابنك فع ًال يف حياته؟
وحني نوجه ال�س�ؤال الأول �إىل الأب ونقول له :كيف ينبغي �أن ي�سلك
ابنك يف احلياة؟ ي�ستوحي الأب جوابه من القيم واملثل والأهداف التي يقد�سها
طموحا،
ويتبناها يف احلياة .فيقول مث ًال :ينبغي �أن يكون ولدي �شجا ًعا جري ًئا ً
�أو يقول :ينبغي �أن يكون م�ؤم ًنا بربه ،واثقًا من نف�سه ،م�ضح ًيا يف �سبيل اخلري
والعقيدة.
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و�أما حني نوجه ال�س�ؤال الثاين للأب ،ونقول له :كيف ي�سلك ابنك فع ًال
يف حياته؟ فهو ال يرجع �إىل قيمه ومثله لي�ستوحي منها اجلواب ،و�إمنا يجيب على
هذا ال�س�ؤال يف �ضوء اطالعاته عن �سلوك ابنه ،ومالحظاته املتعاقبة له ،فقد يقول:
هو فع ًال م�ؤمن واثق �شجاع ،وقد يقول� :إنه ي�سلك �سلو ًكا متمي ًعا ،ويتاجر ب�إميانه،
ويجنب عن مواجهة م�شاكل احلياة.
فالأب ي�ستمد جوابه على ال�س�ؤال الأول من قيمه ومثله التي ي�ؤمن
بها ،وي�ستمد جوابه على ال�س�ؤال الثاين من مالحظاته وجتربته البنه يف معرتك
احلياة.
وميكننا �أن ن�ستخدم هذا املثال لتو�ضيح الفرق بني املذهب االقت�صادي
وعلم االقت�صاد ،ف�إننا يف احلياة االقت�صادية نواجه �س�ؤالني متميزين ،كال�س�ؤالني
اللذين واجههما الأب عن �سلوك ابنه ،فتارة ن�س�أل :كيف ينبغي �أن جتري
الأحداث يف احلياة االقت�صادية؟ و�أخرى ن�س�أل :كيف جتري الأحداث فع ًال يف
احلياة االقت�صادية.
واملذهب االقت�صادي يعالج ال�س�ؤال الأول ،ويجيب عليه ،وي�ستلهم جوابه
من القيم واملُثُل التي ي�ؤمن بها ،وت�صوراته عن العدالة ،كما ا�ستلهم الأب جوابه
على ال�س�ؤال الأول من قيمه ومثله.
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وعلم االقت�صاد يعالج ال�س�ؤال الثاين ويجيب عليه ،وي�ستلهم جوابه من
املالحظة والتجربة ،فكما كان الأب يجيب على ال�س�ؤال الثاين على �أ�سا�س
مالحظته ل�سلوك ابنه وجتربته له ،كذلك علم االقت�صاد ي�شرح حركة الأحداث
يف احلياة االقت�صادية على �ضوء املالحظة واخلربة.
وهكذا نعرف �أن علم االقت�صاد ميار�س عملية االكت�شاف ملا يقع يف احلياة
االقت�صادية من ظواهر اجتماعية وطبيعية ،ويتحدث عن �أ�سبابها وروابطها،
واملذهب االقت�صادي يقيم احلياة االقت�صادية ويحدد كيف ينبغي �أن تكون ،وفقًا
لت�صوراته عن العدالة؟ وما هي الطريقة العادلة يف تنظيمها؟
العلم يكت�شف ،واملذهب ُيق ِّيم
العلم يتحدث عما هو كائن ،و�أ�سباب تكونه .واملذهب يتحدث عما ينبغي
�أن يكون ،وما ال ينبغي �أن يكون.
ولنبد�أ بالأمثلة ،للتمييز بني وظيفة العلم ومهمة املذهب بني االكت�شاف
والتقييم.
املثال الأول

ولن�أخذ هذا املثال من ارتباط الثمن -يف ال�سوق -بكمية الطلب ،فكلنا
نعلم من حياتنا االعتيادية �أن ال�سلعة �إذا كرث عليها الطلب وازدادت الرغبة يف
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�شرائها لدى اجلمهور ارتفع ثمنها؛ فكتاب ن�ؤلفه يف الريا�ضيات قد يباع بربع دينار،
ف�إذا قررت املعارف تدري�سه ،و�أدى ذلك �إىل كرثة الطلب عليه من التالميذ ،ارتفع
ثمنه يف ال�سوق ،تب ًعا لزيادة الطلب ،وهكذا �سائر ال�سلع؛ ف�إن ثمنها يرتبط بكمية
الطلب عليها يف ال�سوق فكلما زاد الطلب ارتفع الثمن.
وارتباط الثمن هذا بالطلب يتناوله العلم واملذهب م ًعا ،ولكن ك ًّال منهما
يعاجله من زاويته اخلا�صة.
فعلم االقت�صاد يدر�سه بو�صفه ظاهرة ،تتكون وتوجد يف ال�سوق احلرة التي
مل يفر�ض عليها �أثمان ال�سلع من جهة عليا كاحلكومة ،وي�شرح كيفية تكون هذه
الظاهرة نتيجة حلرية ال�سوق ،ويكت�شف مدى االرتباط بني الثمن وكمية الطلب.
ويقارن بني الزيادة الن�سبية يف الثمن والزيادة الن�سبية يف الطلب ،فهل يت�ضاعف
الثمن �إذا ت�ضاعف الطلب� ،أو يزداد بدرجة �أقل؟ وي�شرح ما �إذا كان ارتباط الثمن
بكمية الطلب بدرجة واحدة يف جميع ال�سلع� ،أو �أن بع�ض ال�سلع ي�ؤثر عليها ازدياد
طلبها على ارتفاع ثمنها �أكرث مما ي�ؤثره يف �سلع �أخرى.
كل هذا يدر�سه العلم؛ الكت�شاف جميع احلقائق التي تت�صل بظاهرة
ارتباط الثمن بالطلب ،و�شرح ما يجري يف ال�سوق احلرة ،وما ينجم عن حريته،
�شرحا علم ًّيا قائ ًما على �أ�ساليب البحث العلمي واملالحظة املنظمة.
ً
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والعلم يف ذلك كله ال ي�ضيف منه �شي ًئا �إىل الواقع ،و�إمنا هدفه الأ�سا�سي
تك ُّون فكر ٍة دقي ٍقة عما يجري يف الواقع ،وما ينجم عن ال�سوق احلرة من ظواهر،
وما بني تلك الظواهر من روابط ،و�صياغة القوانني التي تعرب عن تلك الروابط،
وتعك�س الواقع اخلارجي مبنتهى الدقة املمكنة.
و�أما املذهب االقت�صادي فهو ال يدر�س ال�سوق احلرة ليكت�شف نتائج هذه
احلرية ،و�أثرها على الثمن ،وكيف يرتبط الثمن بكمية الطلب يف ال�سوق احلرة؟
وال يلقي على نف�سه �س�ؤال :ملاذا يرتفع ثمن ال�سلعة يف ال�سوق احلرة �إذا زاد
الطلب عليها؟
�إن املذهب ال ي�صنع �شي ًئا من ذلك ،ولي�س من حقه هذا؛ لأن اكت�شاف
النتائج والأ�سباب ،و�صياغة الواقع يف قوانني عامة تعك�سه وت�صوره من حق العلم
مبا ميلك من و�سائل املالحظة والتجربة واال�ستنتاج.
و�إمنا يتناول املذهب حرية ال�سوق؛ ليقيم هذه احلرية ،ويقيم ما ت�سفر عنه
من نتائج ،وما ت�ؤدي �إليه من ربط الثمن بكمية الطلب الذي يغزو ال�سوق.
ونعني بتقييم احلرية وتقييم نتائجها :احلكم عليها من وجهة نظر املذهب
�إىل العدالة؛ ف�إن كل مذهب اقت�صادي له ت�صوراته العامة عن العدالة ،ويرتكز
تقييمه لأي منهج من مناهج احلياة االقت�صادية على �أ�سا�س القدر الذي يج�سده
ذلك املنهج من العدالة وفقًا لت�صور املذهب لها.
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فحرية ال�سوق �إذا بحثت على ال�صعيد املذهبي فال تبحث باعتبارها ظاهرة
منهجا اقت�صاد ًّيا يراد
موجودة يف الواقع لها نتائجها وقوانينها العلمية ،بل بو�صفها ً
اختبار مدى توفر العدالة فيه.
فال�س�ؤال القائل :ما هي نتائج ال�سوق احلرة؟ وكيف يرتبط الثمن بكمية
الطلب فيها؟ وملاذا يرتبط �أحدهما بالآخر؟ يجيب عليه علم االقت�صاد.
وال�س�ؤال القائل :كيف ينبغي �أن تكون ال�سوق؟ وهل �أن حريتها كفيلة
بتوزيع ال�سلع توزي ًعا عاد ًال ،و�إ�شباع احلاجات بال�صورة التي تفر�ضها العدالة
االجتماعية؟ �إن هذا ال�س�ؤال هو الذي يجيب عليه املذهب االقت�صادي.
وعلى هذا الأ�سا�س فمن اخلط�أ �أن نرتقب من �أي مذهب اقت�صادي �أن
ي�شرح لنا مدى ارتباط الثمن بكمية الطلب يف ال�سوق احلرة ،وقوانني العر�ض
والطلب التي يتحدث عنها علماء االقت�صاد يف درا�ستهم لطبيعة ال�سوق احلرة.
املثال الثاين

من ر�أي ريكاردو� :أن �أجور العمال �إذا كانت حرة وغري حمدودة من جهة
عليا -كاحلكومة -حتدي ًدا ر�سم ًّيا فال ،تزيد عن القدر الذي يتيح للعامل معي�شة
الكفاف ،ولو زادت �أحيانًا عن هذا القدر كان ذلك �شي ًئا م�ؤق ًتا ،و�سرعان ما ترجع
�إىل م�ستوى الكفاف مرة �أخرى.
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ويقول ريكاردو يف تف�سري ذلك� :إن �أجور العمال �إذا زادت عن احلد
الأدنى من املعي�شة �أدى ذلك �إىل ازديادهم؛ نتيجة لتح�سن �أو�ضاعهم ،و�إقبالهم
على الزواج والإجناب .وما دام عمل العامل �سلعة يف �سوق حرة مل حتدد فيها
ا أُلجور والأثمان ،فهو يخ�ضع لقانون العر�ض والطلب؛ ف�إذا ازداد العمال وكرث
عر�ض العمل يف ال�سوق انخف�ضت الأجور.
وهكذا كلما ارتفعت الأجور عن م�ستوى الكفاف وجدت العوامل التي
حتتم انخفا�ضها من جديد ،ورجوعها �إىل حدها املحتوم .كما �أنها �إذا نق�صت
عن هذا احلد نتج عن ذلك ازدياد ب�ؤ�س العمال ،و�شيوع املر�ض واملوت فيهم
حتى ينق�ص عددهم ،و�إذا نق�ص عددهم ارتفعت الأجور ،ورجعت �إىل م�ستوى
الكفاف؛ لأن كل �سلعة �إذا نق�صت كميتها وقلت ارتفع ثمنها يف ال�سوق احلرة.
وهذا ما يطلق عليه ريكاردو ا�سم «القانون احلديدي للأجور».
عما يجري يف الواقع �إذا توفرت
وريكاردو يف هذا القانون �إمنا يتحدث َّ
ال�سوق احلرة للأجراء ،ويكت�شف امل�ستوى الثابت للأجور يف كنف هذه ال�سوق،
والعوامل الطبيعية واالجتماعية التي تتدخل يف تثبيت هذا امل�ستوى ،واحلفاظ
عليه كلما تعر�ض الأجر الرتفاع �أو هبوط ا�ستثنائيني.
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فريكاردو �إمنا يجيب يف هذا القانون على �س�ؤال :ماذا يجري يف الواقع؟ ال
عما ينبغي �أن يجري ،ولأجل هذا كان بحثه داخ ًال يف نطاق علم االقت�صاد؛ لأنه
بحث ي�ستهدف اكت�شاف ما يجري من �أحداث وما تتحكم فيها من قوانني.
واملذهب االقت�صادي حني يتناول �أجور العمال ال يريد �أن يكت�شف ما يقع
يف ال�سوق احلرة ،و�إمنا يوجِ د طريقة لتنظيمها تتفق مع مفاهيم العدالة عنده؛ فهو
يتحدث عن الأ�سا�س الذي ينبغي �أن ّ
تنظم مبوجبه الأجور ،ويبحث عما �إذا كان
أ�سا�سا لتنظيم الأجور من وجهة نظره عن
مبد�أ احلرية االقت�صادية ي�صلح �أن يكون � ً
العدالة �أو ًال.
وهكذا نرى �أن املذهب االقت�صادي يحدد كيف ينبغي �أن َّ
تنظم ال�سوق
من وجهة نظره �إىل العدالة ،هل َّ
تنظم على �أ�سا�س مبد�أ احلرية االقت�صادية� ،أو
على �أ�سا�س �آخر؟ وعلم االقت�صاد يدر�س ال�سوق املنظمة ،على �أ�سا�س مبد�أ احلرية
االقت�صادية مث ًال؛ ليتعرف على ما يحدث يف ال�سوق املنظمة وفقًا لهذا املبد�أ من
�أحداث ،وكيف حتدد فيها �أثمان ال�سلع و�أجور العمال؟ وكيف ترتفع وتنخف�ض؟
ويقدر.
وهذا معنى قولنا� :إن العلم يكت�شف ،واملذهب يق ِّيم ِّ
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املثال الثالث

ولنحدد الزاوية التي منها يدر�س علم
ولن�أخذ املثال الثالث من الإنتاجِّ ،
االقت�صاد الإنتاج ،والزاوية التي منها يدر�س الإنتاج يف املذهب االقت�صادي
ونتبني الفارق بني الزاويتني.
فعلم االقت�صاد يدر�س من الإنتاج الو�سائل العامة التي ت�ؤدي �إىل تنمية
الإنتاج ،كتق�سيم العمل ،والتخ�ص�ص ،فيقارن -مث ًال -بني م�شروعني لإنتاج
ال�ساعات ي�شتمل كل منهما على ع�شرة عمالُ ،ي َك َّلف كل عامل يف �أحد
امل�شروعني ب�إنتاج �ساعة كاملة .و�أما يف امل�شروع الآخر فيق�سم العمل ،ويوكل �إىل
كل عامل نوع واحد من العمليات التي يتطلبها �إنتاج ال�ساعة ،فهو يكرر هذا
النوع الواحد من العملية با�ستمرار ،دون �أن ميار�س العمليات الأخرى ،التي متر
بها ال�ساعة خالل �إنتاجها.
�إن البحث العلمي يف االقت�صاد يدر�س هذين امل�شروعني وطريقتيهما
املختلفتني ،و�أثر كل منهما على الإنتاج وعلى العامل.
وهكذا يدر�س علم االقت�صاد �أي�ضً ا كل ما يرتبط بالإنتاج االقت�صادي من
قوانني طبيعية ،كقانون تناق�ص الغلة يف الإنتاج الزراعي ،القائل� :إن ن�سبة زيادة
الإنتاج الزراعي من الأر�ض تقل عن ن�سبة زيادة النفقات.
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كل هذا يدر�سه علم االقت�صاد؛ لأنه يعرب عن اكت�شاف احلقائق على
ال�صعيد االقت�صادي ،كما جتري ،ويحدد العوامل التي ت�ؤثر بطبيعتها على الإنتاج
معاك�سا.
ت�أث ًريا موافقًا �أو ً
و�أما املذهب فهو يبحث الأمور التالية

هل ينبغي �أن يبقى الإنتاج ح ًّرا� ،أو يجب �إخ�ضاعه لتخطيط مركزي من
قبل الدولة؟
هل ينبغي اعتبار تنمية الإنتاج هد ًفا �أ�صي ًال� ،أو و�سيلة لهدف �أعلى؟
و�إذا كانت تنمية الإنتاج و�سيلة لهدف �أعلى فما هي احلدود والإطارات
التي تفر�ضها طبيعة ذلك الهدف الأعلى على هذه الو�سيلة؟
أ�سا�سا لتنظيم التوزيع� ،أو العك�س؟
وهل يجب �أن تكون �سيا�سة الإنتاج � ً
مبعنى �أن �أيهما يجب �أن ينظم مل�صلحة الآخر؟ فهل ننظم توزيع الرثوة بال�شكل
أ�سا�سا للتوزيع؛
الذي يوفر الإنتاج وي�ساعد على تنميته ،فتكون م�صلحة الإنتاج � ً
ف�إذا اقت�ضت م�صلحة الإنتاج ت�شريع الفائدة على القرو�ض التجارية جلذب ر�ؤو�س
الأموال �إىل جمال الإنتاج اتخذت الإجراءات بهذا ال�ش�أن ،ونظم التوزيع على
�أ�سا�س االعرتاف بحق ر�أ�س املال يف الفائدة� ،أو ّ
تنظم توزيع الرثوة وفقًا ملقت�ضيات
العدالة التوزيعية ،ونحدد تنمية الإنتاج باملناهج والو�سائل التي تتفق مع مقت�ضيات
العدالة التوزيعية؟
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كل هذا يدخل يف نطاق املذهب االقت�صادي ،ال علم االقت�صاد؛ لأنه يرتبط
بتنظيم الإنتاج ،وكيف ينبغي �أن ت�صمم �سيا�سته العامة.
ا�ستخال�ص من الأمثلة ال�سابقة

ميكننا �أن ن�ستخل�ص من الأمثلة ال�سابقة اخلطني املتميزين للعلم
واملذهب:خط االكت�شاف والتعرف على �أ�سرار احلياة االقت�صادية ،وظواهرها
املختلفة ،وخط التقييم ،و�إيجاد طريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية ،وفقًا لت�صورات
معينة عن العدالة.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكننا �أن منيز بني الأفكار العلمية والأفكار املذهبية.
فالفكرة العلمية تدور حول اكت�شاف الواقع كما يجري ،والتعرف على �أ�سبابه
ونتائجه وروابطه ،فهي مبثابة منظار علمي للحياة االقت�صادية ،فكما �أن ال�شخ�ص
حني ي�ضع منظا ًرا على عينيه ي�ستهدف ر�ؤية الواقع دون �أن ي�ضيف �إليه �أو يغري
فيه �شي ًئا ،وكذلك التفكري العلمي يقوم بدور منظار للحياة االقت�صادية ،فيعك�س
قوانينها وروابطها ،فالطابع العام للفكرة العلمية هو االكت�شاف.
و�أما الفكرة املذهبية فهي لي�ست منظا ًرا للواقع ،بل هي تقدير خا�ص
للموقف على �ضوء ت�صورات عامة للعدالة؛ فالعلم يقول :هذا هو الذي يجري يف
الواقع ،واملذهب يقول :هذا هو الذي ينبغي �أن يجري يف الواقع.
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علم االقت�صاد واملذهب كالت�أريخ والأخالق

وهذا الفرق الذي تبيناه بني علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي -بني
البحث عما هو كائن والبحث عما ينبغي �أن يكون -ميكننا �أن جند نظريه بني علم
التاريخ والبحوث الأخالقية؛ ف�إن علم التاريخ يتفق مع علم االقت�صاد يف خطه
العلمي العام ،والبحوث الأخالقية كاملذهب االقت�صادي يف التقييم والتقدير.
والنا�س يتفقون عادة على التفرقة بني علم التاريخ والبحوث الأخالقية؛
فهم يعرفون �أن علماء التاريخ يحدثونهم -مث ًال -عن الأ�سباب التي �أدت �إىل
�سقوط الإمرباطورية الرومانية يف �أيدي اجلرمان ،والعوامل التي دعت �إىل �شن
احلمالت ال�صليبية على فل�سطني وف�شلها جمي ًعا ،والظروف التي �ساعدت على
اغتيال قي�صر وهو يف قمة انت�صاره وجمده� ،أو على قتل عثمان بن عفان والثورة
عليه.
كل هذه الأحداث يدر�سها علم التاريخ ،ويكت�شف �أ�سبابها وروابطها،
مع �سائر الأحداث الأخرى ،وما متخ�ضت عنه من نتائج وتطورات يف خمتلف
امليادين .وهو بو�صفه عل ًما يقت�صر على اكت�شاف تلك الأ�سباب والروابط ،والنتائج
بالو�سائل العلمية ،وال يق ِّيم تلك الأحداث من الناحية اخللقية.
فعلم الت�أريخ ال يحكم يف نطاقه العلمي ب�أن اغتيال قي�صر �أو قتل عثمان
كان عم ًال
�صحيحا خلق ًّيا� ،أو منحر ًفا عن املقايي�س التي حتتم القيم العليا اتباعها
ً

161

ما هو نوع االقت�صاد الإ�سالمي؟

161

يف ال�سلوك ،ولي�س من �ش�أنه �أن يقيم احلمالت ال�صليبية� ،أو غزو الربابرة اجلرمان
للرومان ويحكم ب�أنها حمالت عادلة �أو ظاملة ،و�إمنا يرتبط تقييم تلك الأحداث
جمي ًعا بالبحوث الأخالقية؛ فعلى �ضوء ما نتبنى من مقايي�س للعمل يف البحث
الأخالقي نحكم ب�أن هذا عدل �أو ظلم ،و�أن هذه ا�ستقامة �أو انحراف.
فكما �أن علم التاريخ ي�صف ال�سلوك واحلادثة كما وقعت وي�أتي البحث
اخللقي مبقايي�سه العامة فيقيمها ،كذلك علم االقت�صاد ي�صف �أحداث احلياة
االقت�صادية ،واملذهب يقيم تلك الأحداث ،ويحدد الطريقة التي ينبغي تنظيم
احلياة االقت�صادية على �أ�سا�سها ،وفقًا لت�صوراتها العامة عن العدالة.
علم االقت�صاد ك�سائر العلوم

وما قلناه يف حتديد وظيفة علم االقت�صاد ،و�إنها مقت�صرة على االكت�شاف
دون التقدير والتقييم ال يخ�ص علم االقت�صاد فح�سب ،ف�إنّ الوظيفة الأ�سا�سية
جلميع العلوم هي االكت�شاف خا�صة ،وال فرق بني العامل االقت�صادي وعلماء
الفيزياء والذرة والفلك والنف�س� ،سوى �أنه ميار�س وظيفته يف احلقل االقت�صادي
من حياة الإن�سان ،و�أولئك ميار�سون نف�س الوظيفة ،وهي اكت�شاف احلقائق وروابطها
وقوانينها يف حقول �أخرى متنوعة طبيعية �أو ب�شرية.
فالعامل يف الفيزياء االعتيادية يدر�س -مث ًال -ال�سرعات املختلفة للنور
وال�صوت وغريهما ،ويكت�شف املعادالت الدقيقة لها.
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والعامل الذري يدر�س تركيب الذرة ،وعدد كهاربها ،ونوع �شحناتها املخبوءة
فيها ،والقوانني التي تتحكم يف حركتها.
والعامل الفلكي يدر�س الأجرام الكبرية يف الف�ضاء ،والقوانني التي تنظم
حركتها.
والعامل النف�سي يدر�س -مث ًال -عملية الإب�صار ،وحمتواها ال�سيكولوجي
والعوامل امل�ؤثرة فيها.
والعامل االقت�صادي يكت�شف من ناحيته �أي�ضً ا قوانني الظواهر االقت�صادية،
�سواء كانت طبيعية كظاهرة تناق�ص ال َغ َّلة� ،أو اجتماعية كظاهرة انخفا�ض الثمن
وارتفاعه يف ال�سوق احلرة وفقًا لكمية الطلب.
فكل ه�ؤالء بو�صفهم العلمي يكت�شفون وال يقيمون.
الفارق يف املهمة ال يف املو�ضوع

يف �ضوء ما تقدم تعرف �أن الفارق بني علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي
ينبع من اختالفهما يف املهمة ،نظ ًرا �إىل �أن مهمة علم االقت�صاد اكت�شاف ظواهر
احلياة االقت�صادية وروابطها ،ومهمة املذهب �إيجاد طريقة لتنظيم احلياة االقت�صادية
كما ينبغي �أن تنظم ،وفقًا لت�صوراته عن العدالة.
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وعلى هذا الأ�سا�س ندرك اخلط�أ يف املحاوالت التي ترمي �إىل التمييز بني
علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي من ناحية املو�ضوع ،عن طريق القول ب�أن علم
االقت�صاد ،يبحث يف الإنتاج وقوانينه ،والعوامل التي ت�ساعد يف تنميته.واملذهب
االقت�صادي يبحث يف التوزيع و�أحكامه ،والروابط التي تن�ش�أ بني �أفراد املجتمع
على �أ�سا�سه.
�إن هذه املحاوالت خاطئة؛ لأننا ر�أينا يف الأمثلة ال�سابقة التي قدمناها
للتفرقة بني العلم واملذهب� ،أن املذهب االقت�صادي يتناول الإنتاج ،كما يتناول
التوزيع (راجع املثال الثالث) .وعلم االقت�صاد يتناول التوزيع ،كما يتناول الإنتاج
(راجع املثال الأول والثاين).
فقانون الأجور احلديدي الذي �سبق يف املثال الثاين قانون علمي بالرغم
من �أنه يت�صل بالتوزيع ،وتنظيم الإنتاج على �أ�سا�س مبد�أ احلرية االقت�صادية� ،أو
على �أ�سا�س التوجيه املركزي من الدولة ،يعترب ق�ضية من ق�ضايا املذهب بالرغم
من كونه بحثًا يف الإنتاج.
فمن اخلط�أ �أن نحكم على �أي بحث ب�أنه علمي �إذا كان يتناول الإنتاج ،و�أنه
مذهبي �إذا كان يتناول التوزيع.
بل العالمة الفارقة للبحث العلمي عن البحث املذهبي هي عالقة البحث
بالواقع� ،أو العدالة ،ف�إن كان بحثًا عن الواقع يف احلياة االقت�صادية ،وكيف هو؟
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فالبحث علمي ،و�إن كان بحثًا عن العدالة ،وكيف ينبغي �أن تحُ َقَّق؟ فالبحث
مذهبي؛ �أي �أن ارتباط الفكرة بالعدالة هو العالمة الفارقة للمذهب ب�شكل عام
عن البحوث العلمية التي ي�ضمها علم االقت�صاد.
املذهب قد يكون �إطا ًرا للعلم

عرفنا �أن علم االقت�صاد كما يبحث يف الإنتاج ،ويكت�شف قانون الغلة
املتناق�صة -مث ًال -كذلك يبحث يف التوزيع ويكت�شف قانونًا ،كالقانون احلديدي
للأجور.
ولكن بالرغم من ذلك يوجد �أحيانًا فرق بني البحث العلمي يف الإنتاج،
والبحث العلمي يف التوزيع ،ولن�أخذ قانون الغلة املتناق�صة والقانون احلديدي
للأجور مثا َلني على ذلك.
فالقانون الأول ميثل البحث العلمي يف الإنتاج ،والقانون الثاين ميثل
البحث العلمي يف التوزيع.
ونحن �إذا الحظنا قانون الغلة املتناق�صة ،جند �أنه ي�شتمل على حقيقة عن
الإنتاج الزراعي ت�صدق على الأر�ض يف كل جمتمع ب�شري ،مهما كان نوع
املذهب االقت�صادي الذي يتبناه؛ فالأر�ض يف املجتمع الر�أ�سمايل تتناق�ص غلتها
وفقًا لذلك القانون ،كما تتناق�ص يف املجتمع اال�شرتاكي �أو الإ�سالمي .وهذا
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يعني �أن قانون الغلة املتناق�صة لي�س متوقفًا على و�ضع مذهبي معني ،بل يعرب عن
حقيقة علمية مطلقة.
و�أما القانون احلديدي للأجور الذي م ّر �شرحه يف املثال الثاين ،فهو
يكت�شف -كما ر�أينا -امل�ستوى الثابت لأجور العمال يف جمتمع ت�سوده احلرية
االقت�صادية ،ويقرر �أن املجتمع الذي ت�سوده احلرية تظل فيه �أجور العمال على
م�ستوى الكفاءة ،و�إذا ارتفعت �أو انخف�ضت ل�سبب طارئ عادت مرة �أخرى
وب�صورة طبيعية �إىل ذلك امل�ستوى.
وهذا القانون علمي بطبيعته وم�ضمونه وهدفه؛ لأنه يحاول اكت�شاف الواقع،
والتعرف على حركة الأجور واجتاهها كما يحدث يف املجتمع ،ولكنه يقرر يف نف�س
الوقت �أن هذه احلقيقة التي يتحدث عنها �إمنا ت�صدق على جمتمع ت�سوده احلرية
االقت�صادية الر�أ�سمالية ،وال تنطبق على جمتمع موجه اقت�صاد ًّيا تفر�ض الدولة فيه
حتدي ًدا عال ًيا للأجور.
فاحلرية الر�أ�سمالية �شرط ل�صدق القانون العلمي عن الأجور� ،أو هي الإطار
العام الذي يتحقق القانون احلديدي �ضمنه .وهذا معنى �أن القانون م�ضمونه
علمي ،و�إطاره العام �-شرط �صدقه -مذهبي.
و�أكرب الظن �أن عدم التمييز بني امل�ضمون والإطار� ،أو بني القانون العلمي
و�شروطه هو الذي �أدى �إىل القول ب�أن بحوث التوزيع كلها مذهبية ،ولي�س للعلم

املدر�سة الإ�سالمية

166

166

�أن يبحث يف حقل التوزيع؛ ف�إن �إ�شراط القوانني العلمية يف التوزيع ب�إطار مذهبي
معني جعل �أ�صحاب هذا القول يتخيلون �أن تلك القوانني مذهبية بطبيعتها.
النتائج امل�ستخل�صة

ن�ستخل�ص مما �سبق النتائج التالية:
�أو ًال�:إن علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي يختلفان يف مهمتهما
الأ�سا�سية؛ لأن مهمة العلم اكت�شاف احلياة االقت�صادية وظواهرها
كما توجد يف الواقع ،ومهمة املذهب �إيجاد طريقة لتنظيم احلياة
االقت�صادية كما ينبغي �أن توجد وفقًا لت�صوراته العامة عن العدالة،
فالعلم يعمل لتج�سيد الواقع ،واملذهب يعمل لتج�سيد العدالة.
ثان ًيا�:إن علم االقت�صاد يبحث يف الإنتاج والتوزيع م ًعا ،كما �أن املذهب
االقت�صادي يبحث يف الإنتاج والتوزيع �أي�ضً ا ،وال �أ�سا�س للتفرقة
بينهما -على �أ�سا�س املو�ضوع -بجعل الإنتاج مو�ضو ًعا للعلم،
والتوزيع مو�ضو ًعا للمذهب؛ لأن العلم واملذهب يختلفان يف مهمة
البحث وطريقته ،ال يف مو�ضوعه.
وثالثًا� :إن قوانني علم االقت�صاد يف الإنتاج تعرب عن حقائق ثابتة يف
خمتلف املجتمعات مهما كان نوع املذهب االقت�صادي املطبق عليها .و�أما قوانني
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علم االقت�صاد يف التوزيع فهي ت�شرط عادة ب�إطار مذهبي معني ،مبعنى �أن العامل
االقت�صادي يفرت�ض جمتم ًعا يطبق مذه ًبا -كالر�أ�سمالية واحلرية االقت�صادية -ثم
يحاول �أن يكت�شف قوانينه وحركة احلياة االقت�صادية فيه.
املذهب ال ي�ستعمل الو�سائل العلمية

عرفنا  -من التحليالت ال�سابقة للمذهب والعلم � -أن مهمة املذهب
التعبري عن مقت�ضيات العدالة ،بينما يكون على العلم مهمة اكت�شاف الأحداث
االقت�صادية كما تقع ب�أ�سبابها وروابطها.
وهذا االختالف يف املهمة الأ�سا�سية بينهما يفر�ض اختالفهما يف و�سائل
البحث حت ًما ،مبعنى �أن علم االقت�صاد بو�صفه عل ًما -يكت�شف ما يقع يف الكون
واملجتمع مما يت�صل باحلياة االقت�صادية -ي�ستعمل الو�سائل العلمية من املالحظة
�أو التجربة ،ويتتبع الأحداث التي تزخر بها احلياة االقت�صادية؛ لكي ي�ستنبط على
�ضوء ذلك روابطها وقوانينها العامة .ومتى كانت ق�ضية من الق�ضايا مو�ض ًعا لل�شك
ومل يعلم مدى �صدقها وت�صويرها للواقع� ،أمكن للعالمِ االقت�صادي �أن يرجع �إىل
املقايي�س العلمية ومالحظاته املنظمة للأحداث املتعاقبة؛ لكي يكت�شف مدى
�صحة تلك الق�ضية و�صدقها يف ت�صوير الواقع.
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�إن العامل االقت�صادي كالعامل الطبيعي من هذه الناحية ،فالعامل الطبيعي
قيا�سا علم ًّيا
�إذا �أراد �أن يكت�شف درجة الغليان يف املاء �أمكنه �أن يقي�س حرارة املاء ً
بو�صفها ظاهرة طبيعية -ويالحظ درجة احلرارة التي تبد�أ عندها الغليان.والعامل االقت�صادي �إذا �أراد �أن يكت�شف دورية الأزمات االقت�صادية
امل�شهورة التي تنتاب املجتمع الر�أ�سمايل بني حني و�آخر ،فعليه �أن يرجع �إىل
�أحداث احلياة االقت�صادية كما ت�سل�سلت ووقعت؛ ليحدد الفا�صل التاريخي بني
كل �أزمة و�أخرى ،ف�إذا وجد �أن الفا�صل التاريخي بني كل �أزمة و�سابقتها واحد
ا�ستطاع �أن يحدد دورة تلك الأزمات ،وبالتايل يبحث عن �أ�سبابها والعوامل
امل�ؤثرة فيها.
وعلى العك�س من ذلك املذهب االقت�صادي؛ ف�إنه ال ميكنه �أن يقي�س
قيا�سا علم ًّيا؛ لأنه يدر�س تلك املو�ضوعات من زاوية
املو�ضوعات التي يعاجلها ً
العدالة ،ويحاول �إيجاد طريقة للتنظيم وفقًا ملقت�ضيات العدالة .ومن الوا�ضح
�أن العدالة تختلف عن حرارة املاء وغليانه ،وعن الأزمات االقت�صادية ودورتها؛
لأنها لي�ست من الظواهر الكونية �أو االجتماعية التي تقبل املالحظة املو�ضوعية،
والقيا�س العلمي ،و�أ�ساليب التجربة املتعارفة يف العلم.
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ففي املذهب االقت�صادي ال يكفي �أن نطل بر�ؤو�سنا على الواقع ،ونالحظ
الأحداث مالحظة علمية لنعرف ما هي العدالة يف التنظيم؟ كما يطل العامل
االقت�صادي ويدر�س الأزمات االقت�صادية ليعرف دورتها وقانونها.
ولن�أخذ العدالة يف التوزيع مث ًال على ذلك؛ فهناك من يقول� :إن العدالة يف
التوزيع تتحقق يف نظام يكفل امل�ساواة بني �أفراد املجتمع يف الرزق والرثوة.
وهناك من يعترب امل�ساواة بني �أفراد املجتمع يف احلرية بد ًال عن الرزق هي
الأ�سا�س العادل للتوزيع ،و�إن �أدت ممار�سة الأفراد حلقهم يف احلرية �إىل اختالفهم
يف الرزق ،وزيادة ثروة بع�ضهم على ثروة الآخرين ،ما دام الآخرون يتمتعون بنف�س
احلرية املمنوحة للجميع بدرجة واحدة.
وهناك من يرى عدالة التوزيع تتحقق يف �ضمان م�ستوى عام من الرزق
للجميع ،ومنح احلرية لهم خارج حدود ذلك امل�ستوى ،كما ي�صنع الإ�سالم.
ف�إذا �أردنا �أن نعرف ما هو طريق حتقيق العدالة يف التوزيع ،هل هو الت�سوية
يف الرزق والرثوة� ،أو �إعطاء كل فرد احلرية يف ممار�سة خمتلف �ألوان الن�شاط
االقت�صادي ،وحتديد ن�صيبه من الرزق وفقًا لطريقة ممار�سته للحرية� ،أو �أ�سلوب
ثالث بني هذا وذاك؟ �إذا �أردنا �أن نعرف ما هو طريق العدالة من هذه الأ�ساليب
فال ميكننا �أن نقي�س ون�ستعمل و�سائل البحث العلمي؛ لأن العدالة لي�ست ظاهرة
طبيعية كاحلرارة والغليان لكي نح�س بها بب�صرنا �أو مل�سنا �أو �سائر حوا�سنا ،ولي�ست
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ظاهرة اجتماعية -كالأزمات االقت�صادية يف املجتمع الر�أ�سمايل -لتقا�س وتالحظ
وجترب.
�إن العلم ميكنه �أن يقي�س النا�س �أنف�سهم ،فيعرف مدى ت�ساويهم �أو
اختالفهم يف �صفاتهم اجل�سدية والنف�سية ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن يقي�س حقهم
يف الرزق؛ ليعرف ما �إذا كان من العدل �أن يت�ساووا يف الرزق أ� ْو ال؛ لأن العدالة
واحلق لي�سا من ال�صفات املو�ضوعية اخلا�ضعة للقيا�س العلمي واحل�س ،ك�صفات
اجل�سد وظواهر احلياة.
خذ �إليك ر�أ�سمال ًّيا ي�ؤمن ب�أن النا�س �سوا�سية يف حق احلرية و�إن اختلفت
�أرزاقهم ،وا�شرتاك ًّيا ي�ؤمن ب�أن النا�س �سوا�سية يف حق الرزق ،وا�س�ألهما :هل يوجد
مقيا�س زئبقي للعدالة كاملقيا�س الزئبقي للحرارة؛ لكي �أعرف درجة العدالة يف
جمتمع تت�ساوى �أرزاق �أفراده ،وجمتمع تت�ساوى حريات �أفراده ،و�إن اختلفت
�أرزاقهم؟ وهل �أن احلق الذي يتمتع به �أفراد املجتمع ظاهرة من الظواهر التي
ميكن الإح�سا�س بها ،كما نح�س ب�ألوانهم ،وطول قامتهم ،ومدى نباهتهم ،ونوع
�أ�صواتهم لكي ندر�س احلق ب�أ�ساليب البحث العلمي القائمة على �أ�سا�س احل�س
والتجربة؟
�إن اجلواب على كل هذا بالنفي طب ًعا ،فلي�س للعدالة مقا�س زئبقي؛ لأنها
لي�ست من الظواهر التي ميكن �إدراكها باحل�س وامل�شاهدة .ولي�س حق النا�س يف
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الرزق� ،أو حق النا�س يف حرية اكت�سابه ظاهرة من ظواهرهم ،كطول قامتهم� ،أو
�سرعة بديهتهمِّ ،
لنحكم العلم يف حتديد ذلك احلق.
ونخرج من ذلك كله ب�أن املذهب ال ميكنه -ما دام يدر�س الق�ضايا من
زاوية العدالة واحلق� -أن يكتفي ب�أ�ساليب البحث العلمي ،بل البد له �أن ي�ستلهم
الطريقة التي يف�ضلها يف تنظيم احلياة االقت�صادية ،من ت�صوراته الذاتية للعدالة،
وقيمه ،و ُمثُله التي ي�ؤمن بها ،ونظرته العامة �إىل احلياة.

االقت�صاد الإ�سالمي كما ن�ؤمن به

� ِ
أح�سب �أن البحث ال�سابق يكفي لتكوين فكرة حمددة عن املذهب
االقت�صادي ،وعلم االقت�صاد ،ووظيفة كل منهما وو�سائله يف البحث ،ولأجل
هذا ف�سوف ن�ستطيع الآن �أن ِّ
نو�ضح طبيعة فهمنا لالقت�صاد الإ�سالمي ،وما نعنيه
بت�أكيدنا على وجود اقت�صاد �أو نظام اقت�صادي يف الإ�سالم.
�إن االقت�صاد الإ�سالمي -كما م ّر بنا يف م�ستهل هذه الدرا�سة -عبارة عن
مذهب اقت�صادي ،ولي�س عل ًما لالقت�صاد ،فنحن حني نقول� :إن الإ�سالم جاء
مبذهب اقت�صادي ال نحاول �أن نزعم �أن الإ�سالم جاء بعلم االقت�صاد؛ وذلك �أن
الإ�سالم مل يجئ ليكت�شف �أحداث احلياة االقت�صادية ،وروابطها و�أ�سبابها ،ولي�س
من م�س�ؤولياته ذلك ،كما لي�س من م�س�ؤوليته �أن يك�شف للنا�س قوانني الطبيعة،
�أو الظواهر الفلكية وروابطها و�أ�سبابها ،فكما ال يجب �أن ي�شتمل الدين على علم
الفلك وعلوم الطبيعة ،كذلك ال يجب �أن ي�شتمل على علم االقت�صاد.
و�إمنا جاء الإ�سالم ّ
لينظم احلياة االقت�صادية بد ًال عن ك�شفها ،وي�ضع
الت�صميم الذي ينبغي �أن تنظم به وفقًا لت�صوراته عن العدالة.
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فاالقت�صاد الإ�سالمي ي�صور وجهة نظر الإ�سالم عن العدالة ،وطريقته يف
تنظيم احلياة االقت�صادية ،وال يعرب عن ك�شوف علمية لروابط احلياة االقت�صادية
وعالقاتها كما جتري يف الواقع .وهذا معنى كون االقت�صاد الإ�سالمي مذه ًبا ال
عل ًما.
وبتعبري �آخر :لو �أن الإ�سالم جاء ليحدثنا عن احلياة االقت�صادية يف احلجاز،
وما هي الأ�سباب التي ت�ؤدي يف املجتمع احلجازي -مث ًال� -إىل ارتفاع �سعر الفائدة
الربوية التي يتقا�ضاها املرابون؟ لكان حديثه علم ًّيا ،ومن علم االقت�صاد ،ولكنه
بد ًال عن ذلك جاء ليقيم نف�س الفائدة الربوية ،فح ّرمهاّ ،
ونظم العالقة بني ر�أ�س
املال و�صاحب امل�شروع ،على �أ�سا�س امل�ضاربة بد ًال عن الربا والفائدة ،وبذلك كان
الإ�سالم يتخذ يف اقت�صاده املوقف املذهبي ال العلمي.
ونحن �إذا عرفنا بو�ضوح طبيعة االقت�صاد الإ�سالمي ،وكونه مذه ًبا اقت�صاد ًّيا
ال عل ًما لالقت�صاد� ،أمكننا �أن نَ ْد َح�ض(� )1أكرب العقبات التي حتول دون االعتقاد
بوجود اقت�صاد يف الإ�سالم.
ما هي �أكرب العقبات؟

وهذه العقبة الكبرية التي ي�ستند �إليها كثري من النا�س لرف�ض االقت�صاد
الإ�سالمي ن�ش�أت من عدم التمييز بني علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي؛ ف�إن
( )1نَ ْدح�ض :ندفع ونزيل.
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�شخ�صا يقول� :إن
ه�ؤالء الذين مل يتح لهم التمييز بني العلم واملذهب �إذا �سمعوا ً
يف الإ�سالم اقت�صا ًدا يبادرون قائلني :وكيف ميكن �أن يكون يف الإ�سالم اقت�صاد؟
ونحن ال جند فيه بحوثًا كالبحوث التي جندها عند علماء االقت�صاد ،ك�آدم �سميث،
وريكاردو ،وغريهما ،فالإ�سالم مل يحدثنا عن قانون الغلة املتناق�صة ،وال عن قوانني
العر�ض والطلب ،ومل ي�أت بقانون يناظر القانون احلديدي للأجور ،ومل ُت�ؤْثَر عنه
فكرة عن حتليل القيمة ودر�سها علم ًّيا كما در�سها علماء االقت�صاد ،وكيف يطلب
منا �أن ن�صدق باالقت�صاد الإ�سالمي ،ونحن جمي ًعا نعلم ب�أن بحوث علم االقت�صاد
�إمنا ن�ش�أت وتكاملت خالل القرون الأربعة الأخرية على يد رواد الفكر االقت�صادي
الأوائل ،ك�آدم �سميث ،ومن �سبقه من التجاريني والطبيعيني.
يقول املنكرون لالقت�صاد الإ�سالمي كل هذا ظ ًّنا منهم ب�أنا ّندعي قيام
الإ�سالم بالبحث العلمي يف االقت�صاد.
و�أما بعد �أن نعرف الفرق بني علم االقت�صاد واملذهب االقت�صادي ،و�أن
االقت�صاد الإ�سالمي مذهب ولي�س عل ًما ،فال يبقى مو�ضع لكل ذلك القول؛
حتدث الإ�سالم �إىل النا�س
لأن وجود املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ال يعني ّ
عن قوانني العر�ض والطلب ،بل يعني �أن الإ�سالم دعا �إىل تنظيم متميز للحياة
االقت�صادية ،وحدد ما ينبغي �أن تقام عليه تلك احلياة من �أ�س�س ودعائم.
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ويبدو الإميان بوجود االقت�صاد الإ�سالمي على هذا ال�ضوء �أم ًرا معقو ًال ،وال
غرابة فيه.
و�سوف لن نبد�أ يف هذه احللقة بدرا�سة تفا�صيل االقت�صاد الإ�سالمي ،وحني
ن�أخذ التفا�صيل بالبحث والدر�س يف احللقات املقبلة �سوف نقدم لك من الكتاب
وال�سنة الدليل املادي املح�سو�س على وجود املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم.
ف�إنه ال �أدل على وجود ال�شيء من �إبرازه للح�س ،وهذا ما تقوم به احللقات املقبلة،
ب�إذن اهلل تعاىل.
والآن وقبل �أن ن�ستدل على وجود املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم ،ب�إبرازه،
والتعرف على مواطن ا�ستخال�صه من الكتاب وال�سنة ،نريد �أن نقيم الدليل على
وجوده من طبيعة ال�شريعة الإ�سالمية ،ومفاهيمنا امل�سبقة عنها ،كما �سرنى.
�شمول ال�شريعة وا�ستيعابها

�إن �شمول ال�شريعة وا�ستيعابها جلميع جماالت احلياة من اخل�صائ�ص
الثابتة لها ،ال عن طريق تتبع �أحكامها يف كل تلك املجاالت فح�سب ،بل عن
طريق الت�أكيد على ذلك يف م�صادرها العامة �أي�ضً ا ،فنحن ن�ستطيع �أن جند يف
ن�صو�صا ت�ؤكد بو�ضوح على ا�ستيعاب ال�شريعة وامتدادها �إىل جميع
هذه امل�صادر ً
احلقول التي يعي�شها الإن�سان ،واعتنائها باحللول جلميع امل�شاكل التي تعرت�ضه يف
�شتى املجاالت.
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الحظوا على �سبيل املثال الن�صو�ص التالية:
 -1روى �أبو ب�صري ،عن الإمام ال�صادق -عليه ال�سالم� -أنه حتدث عن
ال�شريعة الإ�سالمية وا�ستيعابها ،و�إحاطة �أئمة �أهل البيت بكل تفا�صيلها ،فقال:
«فيها كل حالل وحرام ،وكل �شيء يحتاج النا�س �إليه ،حتى الأر�ش يف اخلد�ش.
و�ضرب بيده �إىل �أبي ب�صري ،فقال� :أت�أذن يل يا �أبا حممد؟ فقال له �أبو ب�صري:
ُج ِع ْل ُت فداك� ،إمنا �أنا لك فا�صنع ما �شئت ،فغمزه الإمام بيده وقال :حتى �أر�ش
هذا».
 -2وعن الإمام ال�صادق -عليه ال�سالم -يف ن�ص �آخر �أنه قال« :فيها كل
ما يحتاج النا�س �إليه ،ولي�س من ق�ضية �إال وهي فيها ،حتى �أر�ش اخلد�ش»�( .أي
الغرامة التي يدفعها ال�شخ�ص �إىل �آخر �إذا خد�شه).
 -3ويف نهج البالغة� :أن �أمري امل�ؤمنني عل ًّيا -عليه ال�سالم -قال ي�صف
الر�سول والقر�آن الكرمي:
وانتقا�ص
«�أر�سله على حني فرتة من الر�سل ،وطول هجعة( )1من الأمم،
ٍ
من املربم ،فجاءهم بت�صديق الذي بني يديه ،والنور املقتدى به ،ذلك القر�آن
فا�ستنطقوه ،ولن ينطق ،ولكن أُ�خربكم عنه� :أال �إن فيه ما ي�أتي ،واحلديث عن
املا�ضي ،ودواء دائكم ،ونظم ما بينكم».
( )1هجعة :نوم وغفلة.
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�إن هذه الن�صو�ص ت�ؤكد بو�ضوح ا�ستيعاب ال�شريعة ملختلف جماالت
احلياة.
و�إذا كانت ال�شريعة ت�ضمن احللول حتى لأتفه امل�شاكل وحتى لأر�ش
اخلد�ش � -أي الغرامة التي يجب على الإن�سان دفعها �إىل الآخر �إذا خد�شه -
فمن ال�ضروري حت ًما  -مبنطق تلك الن�صو�ص� -أن تكون يف ال�شريعة حلول
للم�شاكل االقت�صادية ،وطريقة لتنظيم احلياة يف احلقل االقت�صادي ،و�إال ف�أي
معنى ال�ستيعاب ال�شريعة و�شمولها �إذا كانت تغفل جان ًبا من �أهم جوانب احلياة،
و�أو�سعها و�أكرثها �أهمية وتعقي ًدا؟
هل تت�صور �أن ال�شريعة حتدد الغرامة التي من حقك احل�صول عليها �إذا
خد�شك �شخ�ص خد�شً ا ب�سي ًطا ،وال حتدد حقك يف الرثوة املنتجة ،وال تنظم
طريقة اتفاقك مع عمالك �أو مع الر�أ�سماليني يف خمتلف �ألوان العمل التي حتتاج
فيها �إىل عامل �أو ر�أ�سمايل؟
وهل من املعقول �أن حتدد ال�شريعة حقك حني تخد�ش وال حتدد حقك
حني تحُ يي �أر�ضً ا� ،أو ت�ستخرج معدنًا� ،أو ت�ستنبط عني ماء� ،أو ت�ستويل على غابة؟
وهكذا نعرف �أن من ي�ؤمن بال�شريعة وم�صادرها ون�صو�صها ي�ستنتج من تلك
الن�صو�ص عالج ال�شريعة للم�شاكل االقت�صادية وتنظيمها للحقل االقت�صادي،
وبالتايل وجود اقت�صاد �إ�سالمي ميكن ا�ستخال�صه من الكتاب وال�سنة.
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ويف �ضوء تلك الن�صو�ص يعرف القارئ خط�أ القول ال�شائع عند البع�ض،
ب�أن ال�شريعة تنظم �سلوك الفرد ال املجتمع ،واملذهب االقت�صادي تنظيم اجتماعي؛
فهو خارج عن نطاق ال�شريعة التي تقت�صر يف ت�شريعها على تنظيم �سلوك الفرد
فح�سب.
�إن الن�صو�ص ال�سابقة تربهن على خط�أ هذا القول؛ لأنها تك�شف عن
امتداد ال�شريعة �إىل كل ميادين احلياة ،وتنظيمها للمجتمع والفرد على ال�سواء.
واحلقيقة �أن القول ب�أن ال�شريعة تنظم �سلوك الفرد ال املجتمع يتناق�ض
مع نف�سه� ،إ�ضافة �إىل ا�صطدامه بتلك الن�صو�ص؛ لأنه حني يف�صل �سلوك الفرد
وتنظيمه عن تنظيم املجتمع يقع يف خط�أ كبري ،من ناحية �أن النظام االجتماعي
لأي جانب من اجلوانب العامة يف املجتمع �-سواء كان اقت�صاد ًّيا� ،أم �سيا�س ًّيا� ،أم
غري ذلك -يتج�سد يف �سلوك الفرد ،فال ميكن تنظيم �سلوك الفرد ب�صورة منعزلة
عن تنظيم املجتمع.
خذ �إليك النظام الر�أ�سمايل بو�صفه تنظي ًما اجتماع ًّيا ،ف�إنه ينظم احلياة
االقت�صادية على �أ�سا�س مبد�أ احلرية االقت�صادية ،وهذا املبد�أ يتج�سد يف �سلوك
الر�أ�سمايل مع العامل ،وطريقة �إبرامه معه عقد العمل ،ويف �سلوك املرابي مع زبائنه
الذين ُي ْقر�ضهم بفائدة ،وطريقة �إبرامه معهم عقد القر�ض .وهكذا كل تنظيم
اجتماعي؛ ف�إنه يت�صل ب�سلوك الفرد ،وينعك�س عليه ويتج�سد فيه.
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ف�إذا كانت ال�شريعة تنظم �سلوك الفرد فلها طريقتها �إذن يف تنظيم �سلوكه
حني يقرت�ض ما ًال� ،أو حني ي�ست�أجر عام ًال� ،أو حني ي�ؤجر نف�سه ،وهذا يرتبط حت ًما
بالتنظيم االجتماعي.
فكل ف�صل بني �سلوك الفرد واملجتمع يف التنظيم يحتوي على تناق�ض.
فما دمنا نعرتف ب�أن ال�شريعة تنظم �سلوك الفرد ،و�أن كل فعل من �أفعال
الإن�سان له حكمه اخلا�ص يف ال�شريعة ،ما دمنا نعرتف بذلك فال بد �أن نن�ساق مع
اعرتافنا �إىل النهاية ون�ؤمن بوجود التنظيم االجتماعي يف ال�شريعة.
التطبيق دليل �آخر

وال �أدري ماذا يقول ه�ؤالء الذين ي�شكون يف وجود اقت�صاد �إ�سالمي� ،أو
عالج للم�شاكل االقت�صادية يف الإ�سالم؟! ماذا يقولون عن ع�صر التطبيق يف
�صدر الإ�سالم؟
�أفلم يكن امل�سلمون يعي�شون يف �صدر الإ�سالم بو�صفهم جمتم ًعا له حياته
االقت�صادية ،وحياته يف كل امليادين االجتماعية؟!
�أفلم تكن قيادة هذا املجتمع الإ�سالمي بيد النبي  والإ�سالم؟!
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�أفلم تكن هناك حلول حمددة لدى هذه القيادة يعالج بها املجتمع ق�ضايا
الإنتاج والتوزيع ،وخمتلف م�شاكله االقت�صادية؟!
تعب عن طريقة الإ�سالم يف تنظيم احلياة
فماذا لو ادعينا �أن هذه احللول رَّ
االقت�صادية ،وبالتايل عن مذهب اقت�صادي يف الإ�سالم؟
نحن �إذا ت�صورنا املجتمع الإ�سالمي على عهد النبي  فال ميكن �أن
نت�صوره بدون نظام اقت�صادي؛ �إذ ال ميكن �أن يوجد جمتمع بدون طريقة يتبناها،
يف تنظيم حياته االقت�صادية وتوزيع الرثوة بني �أفراده.
وال ميكن �أن نت�صور النظام االقت�صادي يف جمتمع ع�صر النبوة منف�ص ًال عن
الإ�سالم ،وعن النبي بو�صفه �صاحب الر�سالة الذي يتوىل تطبيقها ،فالبد �أن يكون
النظام االقت�صادي م�أخو ًذا منه قو ًال �أو فع ًال �أو تقري ًرا� ،أي م�أخو ًذا من ن�صو�صه
رئي�سا للدولة� ،أو من
و�أقواله �أو من �أفعاله وطريقته للعمل االجتماعي بو�صفه ً
تقريره لعرف �سائد وقبوله به ،وكل ذلك ُي�سْ بِغ على النظام الطابع الإ�سالمي.
املذهب يحتاج �إىل �صياغة

ونحن حني نقول بوجود اقت�صاد �إ�سالمي� ،أو مذهب اقت�صادي يف الإ�سالم
ال نريد بذلك �أننا �سوف جند يف الن�صو�ص ب�صورة مبا�شرة نف�س النظريات
الأ�سا�سية يف املذهب االقت�صادي الإ�سالمي ب�صيغها العامة ،بل �إن الن�صو�ص
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وم�صادر الت�شريع ُتتحفنا مبجموعة كبرية من الت�شريعات التي تنظم احلياة
االقت�صادية وعالقات الإن�سان ب�أخيه الإن�سان يف جماالت �إنتاج الرثوة وتوزيعها
وتداولها ،ك�أحكام الإ�سالم يف �إحياء الأرا�ضي واملعادن ،و�أحكامه يف الإجارة
وامل�ضاربة والربا ،و�أحكامه يف الزكاة وا ُخل ْم�س واخلراج وبيت املال .هذه املجموعة
من الأحكام والت�شريعات �إذا ُن ِّ�سق َْت و ُدر�ست درا�سة مقارنة بع�ضها ببع�ض� ،أمكن
الو�صول �إىل �أ�صولها والنظريات العامة التي تعرب عنها ،ومن تلك النظريات
ن�ستخل�ص املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم.
فلي�س من ال�ضروري -مث ًال� -أن جند يف الن�صو�ص وم�صادر ال�شريعة �صيغة
عامة لتحديد مبد أ� يقابل مبد�أ احلرية االقت�صادية يف املذهب الر�أ�سمايل �أو مياثله،
ولكننا جند يف تلك الن�صو�ص وامل�صادر عد ًدا من الت�شريعات التي ي�ستنتج منها
موقف الإ�سالم من مبد أ� احلرية االقت�صادية ،ويعرف عن طريقها ما هو املبد�أ
البديل له من وجهة النظر الإ�سالمية.
فتحرمي الإ�سالم لال�ستثمار الر�أ�سمايل الربوي ،وحترميه متلك الأر�ض بدون
�إحياء وعمل ،و�إعطاء ويل الأمر �صالحية الإ�شراف على �أثمان ال�سلع -مث ًال -كل
ذلك يك ِّون فكرتنا عن موقف الإ�سالم من احلرية االقت�صادية ،ويعك�س املبد�أ
الإ�سالمي العام.
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�أخالقية االقت�صاد الإ�سالمي

قد يقال� :إن االقت�صاد الذي تزعمون وجوده يف الإ�سالم لي�س مذه ًبا
اقت�صاد ًّيا ،و�إمنا هو يف احلقيقة تعاليم �أخالقية من �ش�أن الدين �أن يتقدم بها �إىل
النا�س ،ويرغبهم يف اتباعها؛ فالإ�سالم كما �أمر بال�صدق والأمانة ،وحث على
ال�صرب وح�سن اخللق ،ونهى عن الغ�ش والنميمة ،كذلك �أمر مبعونة الفقراء،
ونهى عن الظلم ،ور َّغب الأغنياء يف موا�ساة البائ�سني ،ونهاهم عن �سلب حقوق
الآخرين ،وحذرهم من اكت�ساب الرثوة بطرق غري م�شروعة ،وفر�ض عبادة مالية
يف جملة ما فر�ض من عبادات وهي الزكاة؛ �إذ �ش ّرعها �إىل �صف ال�صالة واحلج
وال�صيام ،تنوي ًعا لأ�ساليب العبادة ،وت�أكي ًدا على �ضرورة �إعانة الفقري والإح�سان
�إليه.
كل ذلك قام به الإ�سالم وفقًا ملنهج �أخالقي عام ،وال تعدو تلك الأوامر
والن�صائح والإر�شادات عن كونها تعاليم �أخالقية ت�ستهدف تنمية الطاقات اخلرية
يف نف�س الفرد امل�سلم ،واملزيد من �شَ ِّده �إىل ربه ،و�إىل �أخيه الإن�سان ،وال يعني
ذلك مذه ًبا اقت�صاد ًيا على م�ستوى تنظيم �شامل للمجتمع.
وبكلمة �أخرى� :إن التعاليم ال�سابقة ذات طابع فردي �أخالقي هدفها
�إ�صالح الفرد وتنمية اخلري فيه ،ولي�ست ذات طابع اجتماعي تنظيمي؛ فالفرق
بني تلك التعاليم واملذهب االقت�صادي ،هو الفرق بني واعظ يعتلي املنرب فين�صح
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النا�س بالرتاحم والتعاطفّ ،
ويحذرهم من الظلم والإ�ساءة ،واالعتداء على حقوق
الآخرين ،وبني م�صلح اجتماعي ي�ضع تخطي ًطا لنوع العالقات التي يجب �أن ُتقَام
بني النا�س ،ويحدد احلقوق والواجبات.
وجوابنا على هذا كله� :أن واقع الإ�سالم وواقع االقت�صاد الإ�سالمي ال
يتفقان �إطالقًا مع هذا التف�سري ،الذي ينزل باالقت�صاد الإ�سالمي عن م�ستوى
مذهب �إىل م�ستوى ن�صائح و�أوامر �أخالقية.
�صحيح �أن االجتاه الأخالقي وا�ضح يف كل التعاليم الإ�سالمية.
و�صحيح �أن الإ�سالم يحتوي على جمموعة �ضخمة من التعاليم والأوامر
الأخالقية يف كل جماالت احلياة ،وال�سلوك الب�شري ،ويف املجال االقت�صادي
خا�صة.
و�صحيح �أن الإ�سالم ح�شد �أروع الأ�ساليب لتن�شئة الفرد امل�سلم على القيم
اخللقية ،وتنمية طاقاته ا َخليرِّ ة ،وحتقيق املثل الكامل فيه.
ولكن هذا ال يعني �أن الإ�سالم اقت�صر على تربية الفرد خلق ًّيا وترك تنظيم
املجتمع ،وال �أن الإ�سالم كان واع ًظا للفرد فح�سب ،ومل يكن �إىل جانب ذلك
مذه ًبا ونظا ًما للمجتمع يف خمتلف جماالت حياته ،مبا فيها حياته االقت�صادية.
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�إن الإ�سالم مل ين َه عن الظلم ،ومل ين�صح النا�س بالعدل ،ومل يحذرهم من
التجاوز على حقوق الآخرين بدون �أن يحدد مفاهيم الظلم والعدل من وجهة
نظره ،ويحدد تلك احلقوق التي نهى عن جتاوزها.
�إن الإ�سالم مل يرتك تلك املفاهيم  -مفاهيم العدل والظلم واحلق -غائمة
الوعاظ الأخالقيون ،بل �إنه جاء
غام�ضة ،ومل يدع تف�سريها لغريه كما ي�صنع َّ
ب�صورة حمددة للعدالة ،وقواعد عامة للتعاي�ش بني النا�س يف جماالت �إنتاج الرثوة
وتوزيعها وتداولها ،واعترب كل �شذوذ وانحراف عن هذه القواعد وتلك ال�صورة
التي حددها للعدالة ظل ًما وجتاو ًزا على حقوق الآخرين.
وهذا هو الفارق بني موقف الواعظ وموقف املذهب االقت�صادي؛ ف�إن
الواعظ ين�صح بالعدل ،ويحذر من الظلم ،ولكنه ال ي�ضع مقايي�س العدل والظلم،
و�إمنا يدع هذه املقايي�س �إىل العرف العام املتبع لدى الواعظ و�سامعيه .و�أما املذهب
ويج�سدها يف نظام اقت�صادي
االقت�صادي فهو يحاول �أن ي�ضع هذه املقايي�سّ ،
خمططّ ،
ينظم خمتلف احلقول االقت�صادية.
فلو �أن الإ�سالم جاء ليقول للنا�س :اتركوا الظلم ،وط َّبقوا العدل ،وال تعتدوا
على الآخرين ،وترك للنا�س �أن يحددوا معنى الظلم ،وي�ضعوا ال�صورة التي جت�سد
العدل ،ويتفقوا على نوع احلقوق التي يتطلبها العدل ،وفقًا لظروفهم وثقافتهم ،وما
ي�ؤمنون به من قيم ،وما يدركونه من م�صالح وحاجات ،لو �أن الإ�سالم ترك كل
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هذا للنا�س واقت�صر على الأمر بالعدل والرتغيب فيه ،والنهي عن الظلم والتحذير
منه بالأ�ساليب التي ميلكها الدين للإغراء والتخويف لكان واع ًظا فح�سب.
ولكن الإ�سالم حني قال للنا�س :اتركوا الظلم وطبقوا العدلّ ،قدم لهم يف
نف�س الوقت مفاهيمه عن العدل والظلم ،وم َّيز بنف�سه الطريقة العادلة يف التوزيع
والتداول والإنتاج عن الطريقة الظاملة ،فذكر مث ًال� :أن مت ّلك الأر�ض بالقوة وبدون
�إحياء ُظ ْلم ،و�أن االخت�صا�ص بها على �أ�سا�س العمل والإحياء حق ،و�أن ح�صول
ر�أ�س املال على ن�صيب من الرثوة املنتجة با�سم فائدة ظلم ،وح�صوله على ربح
عدل� ،...إىل كثري من �ألوان العالقات وال�سلوك التي ميز فيها الإ�سالم بني الظلم
والعدل.
حث الإ�سالم للأغنياء على م�ساعدة �إخوانهم وجريانهم من الفقراء
و�أما ّ
فهو �صحيح ،ولكن الإ�سالم مل ِ
احلث وهذه الرتبية اخللقية للأغنياء،
يكتف بهذا ّ
بل فر�ض على الدولة �ضمان املْ ُعوِزين وتوفري احلياة الكرمية لهم فر�ضً ا يدخل يف
�صلب النظام الذي ينظم العالقات بني الراعي والرعية.
ففي احلديث عن الإمام مو�سى بن جعفر -عليهما ال�سالم� -أنه ذكر وهو
يحدد م�س�ؤولية الوايل يف �أموال الزكاة�« :أن الوايل ي�أخذ املال فيوجهه الوجه
الذي وجه اهلل على ثمانية �أ�سهم :للفقراء وامل�ساكني ،....يق�سمها بينهم بقدر ما
ي�ستغنون يف َ�س َنتِهِ م بال �ضيق وال َت ِق َّية .ف�إن ف�ضل من ذلك �شيء ُر َّد �إىل الوايل،
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و�إن نق�ص من ذلك �شيء ومل يكتفوا به كان على الوايل �أن مي َّونهم من عنده بقدر
�سعتهم حتى ي�ستغنوا».
ووا�ضح يف هذا الن�ص �أن فكرة ال�ضمان و�ضرورة توفري احلياة الكرمية
للجميع لي�ست هنا فكرة وعظية ،و�إمنا هي من م�س�ؤوليات الوايل يف الإ�سالم.
وبذلك تدخل يف �صلب تنظيم املجتمع ،وتعرب عن جانب من جوانب الت�صميم
الإ�سالمي للحياة االقت�صادية.
�إن هناك فرقًا كب ًريا بني الن�ص امل�أثور القائل« :ما �آمن باهلل واليوم الآخر من
بات �شبعانًا وجاره جائع» وهذا الن�ص الذي يقول« :كان على الوايل �أن مي ِّونهم
من عنده بقدر �سعتهم حتى ي�ستغنوا»؛ فالأول ذو طابع وعظي ،وهو يربز اجلانب
الأخالقي من التعاليم الإ�سالمية ،و�أما الثاين فطابعه تنظيمي ،ويعك�س لأجل
ذلك جان ًبا من النظام الإ�سالمي ،وال ميكن �أن يف�سر �إال بو�صفه جز ًءا من منهج
�إ�سالمي عام للمجتمع.
�صف ال�صالة وال�صيام ،ال
والزكاة هي عبادة من �أهم العبادات �إىل ّ
�شك يف ذلك ،ولكن �إطارها العبادي ال يكفي للربهنة على �أنها لي�ست ذات
م�ضمون اقت�صادي ،و�أنها ال تعرب عن وجود تنظيم اجتماعي للحياة االقت�صادية
يف الإ�سالم.
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�إن ربط الزكاة بويل الأمر ،واعتبارها �أداة ي�ستعني بها على حتقيق ال�ضمان
االجتماعي يف املجتمع الإ�سالمي -كما ر�أينا يف الن�ص ال�سابق -هو وحده يكفي
لتمييز الزكاة عن �سائر العبادات ال�شخ�صية ،والتدليل على �أنها لي�ست جمرد
عبادة فردية ،ومترين خلقي للغني على الإح�سان �إىل الفقري ،و�إمنا هي على م�ستوى
تنظيم اجتماعي حلياة النا�س.
�أ�ضف �إىل ذلك� :أن نف�س الت�صميم الت�شريعي لفري�ضة الزكاة يعرب عن
للمعوِزين،
وجهة مذهبية عامة للإ�سالم؛ ف�إن ن�صو�ص الزكاة دلت على �أنها تعطى ُ
حتى يلتحقوا بامل�ستوى العام للمعي�شة ،وهذا يدل على �أن الزكاة جزء من خمطط
�إ�سالمي عام لإيجاد التوازن ،وحتقيق م�ستوى عام موحد من املعي�شة يف املجتمع
الإ�سالمي .ومن الوا�ضح �أن التخطيط املتوازن لي�س وع ًظا ،و�إمنا هو فكر تنظيمي
على م�ستوى مذهب اقت�صادي.
ماذا ينق�ص االقت�صاد الإ�سالمي عن غريه؟

و�أنا ال �أدري ملاذا ي�سخوا املنكرون لالقت�صاد الإ�سالمي بلقب املذهب
االقت�صادي على الر�أ�سمالية واال�شرتاكية ،ثم ال مينحون هذا اللقب لالقت�صاد
الإ�سالمي ،بل يجعلونه جمموعة من التعاليم الأخالقية؟!
فمن حقنا �أن نت�ساءل :مب ا�ستحقت الر�أ�سمالية �أو اال�شرتاكية �أن تكون
مذه ًبا اقت�صاد ًّيا دون االقت�صاد الإ�سالمي؟
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�إننا نالحظ �أن الإ�سالم عالج نف�س املو�ضوعات التي عاجلتها الر�أ�سمالية
مث ًال -وعلى نف�س امل�ستوى ،و�أعطى فيها �أحكا ًما من وجهة نظره اخلا�صة تختلفعن وجهة النظر الر�أ�سمالية ،فال مربر للتفرقة بينهما� ،أو للقول ب�أن الر�أ�سمالية
مذهب ولي�س يف الإ�سالم �إال املواعظ والأخالق.
َّ
ولنو�ضح ذلك يف مثالني؛ لنربهن على �أن الإ�سالم �أعطى �آراءه على نف�س
امل�ستوى الذي عاجلته املذاهب االقت�صادية.
واملثال الأول يتعلق بامللكية ،وهي املحور الرئي�سي لالختالف بني املذاهب
االقت�صادية؛ ف�إن الر�أ�سمالية ترى �أن امللكية اخلا�صة هي املبد�أ ،ولي�ست امللكية
العامة �إال ا�ستثناء ،مبعنى �أن كل نوع من �أنواع الرثوة ،ومرافق الطبيعة ي�سمح
بتملكه ملكية خا�صة ،ما مل حتتم �ضرورة معينة ت�أميمه و�إخراجه عن حقل امللكية
اخلا�صة .واملارك�سية ترى �أن امللكية العامة هي الأ�صل واملبد�أ ،وال ي�سمح بامللكية
اخلا�صة لأي نوع من �أنواع الرثوة الطبيعية وامل�صادر املنتجة ،ما مل توجد �ضرورة
معينة تفر�ض ذلك ،في�سمح بامللكية اخلا�صة عندئذ يف حدود تلك ال�ضرورة وما
دامت قائمة.
والإ�سالم يختلف عن كل من املذهبني يف طريقة عالجه للمو�ضوع؛ فهو
ينادي مببد أ� امللكية املزدوجة� ،أي ذات الأ�شكال املتنوعة ،ويرى �أن امللكية العامة
وامللكية اخلا�صة �شكالن �أ�صيالن للملكية يف م�ستوى واحد ،ولكل من ال�شكلني
حقله اخلا�ص.
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يعب عن وجهة نظر �إ�سالمية على م�ستوى
�أفلي�س هذا املوقف الإ�سالمي ،رَّ
املدلول املذهبي للموقف الر�أ�سمايل واملوقف اال�شرتاكي؟! فلماذا يكون مبد�أ
امللكية اخلا�صة رك ًنا من �أركان املذهب الر�أ�سمايل ،ويكون مبد�أ امللكية العامة رك ًنا
يف املذهب اال�شرتاكي املارك�سي ،وال يكون مبد�أ امللكية املزدوجة � -أي ذات
ال�شكل العام واخلا�ص  -رك ًنا يف مذهب اقت�صادي �إ�سالمي؟!
واملثال الثاين يتعلق بالك�سب القائم على �أ�سا�س ملكية م�صادر الإنتاج؛
ف�إن الر�أ�سمالية جتيز هذا الك�سب مبختلف �ألوانه ،فكل من ميلك م�صد ًرا من م�صادر
الإنتاج له �أن ي�ؤجره ،ويح�صل على ك�سب عن طريق الأجور التي يتقا�ضاها بدون
عمل ،واال�شرتاكية املارك�سية حترم كل لون من �ألوان الك�سب القائم على �أ�سا�س
ملكية م�صادر الإنتاج؛ لأنه ك�سب بدون عمل.
فالأجرة التي يتقا�ضاها �صاحب الطاحونة ممن ي�ست�أجر طاحونته ،والأجرة
التي يتقا�ضاها الر�أ�سمايل با�سم فائدة َّممن يقرت�ض منه غري م�شروعة يف اال�شرتاكية
املارك�سية ،بينما هي م�شروعة يف الر�أ�سمالية.
والإ�سالم يعالج نف�س املو�ضوع من وجهة نظر ثالثة ،فيميز بني بع�ض �ألوان
الك�سب القائم على �أ�سا�س ملكية م�صادر الإنتاج ،وبع�ضها الآخر ،فيحرم الفائدة -
مث ًال  -وي�سمح ب�أجرة الطاحونة.
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فالر�أ�سمالية �إذن ت�سمح بالفائدة وب�أجرة الطاحونة م ًعا ،جتاوبًا مع مبد أ� احلرية
االقت�صادية.
واال�شرتاكية املارك�سية ال ت�سمح للر�أ�سمايل ب�أخذ الفائدة على القر�ض ،وال
ل�صاحب الطاحونة باحل�صول على �أجور؛ لأن العمل هو املربر الوحيد للك�سب،
والر�أ�سمايل حني يقر�ض ما ًال ،و�صاحب الطاحونة حني ي�ؤجر طاحونته ال يعمل
�شي ًئا.
والإ�سالم ال ي�أذن للر�أ�سمايل بتقا�ضي الفائدة ،وي�سمح ل�صاحب الطاحونة
باالكت�ساب عن �إيجارها ،وفقًا لنظريته العامة يف التوزيع ،التي �سوف ن�شرحها يف
الأعداد املقبلة ب�إذن اهلل تعاىل.
مواقف ثالثة خمتلفة ،تب ًعا الختالف وجهات النظر العامة يف التوزيع.
فلماذا يو�صف املوقف الر�أ�سمايل واملارك�سي بالطابع املذهبي ،وال يقال
ذلك عن املوقف الإ�سالمي ،مع �أنه يعرب عن وجهة نظر مذهب اقت�صادي ٍ
ثالث
يختلف عن كل من املذهبني؟!
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
زكي عبد اهلل امليالد

 .كاتب وباحث يف الفكر الإ�سالمي والإ�سالميات املعا�صرة.
 .رئي�س حترير جملة الكلمة  -ف�صلية فكرية ت�صدر من بريوت.
 .ع�ضو فــي عـدد من امل�ؤ�س�سات والهيئــات العلمية والفكرية العربية والإ�سالمية.
 .ع�ضو يف الهيئــة اال�ست�شـارية لعـدد من املجـالت والدوريات الفكرية العربية.
� .شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية والفكرية والأكادميية العربية
والدولية ،التي عقدت يف العديد من العوا�صم واملدن العربية والإ�سالمية والغربية ويف عدد
من اجلامعات العربية واملعاهد الأكادميية ،والتي تزيد على �أربعني ندوة.
� .شارك يف العديد من الكتب امل�شرتكة.
 .له العديد من الكتابات ـ درا�سات ومقاالت ـ من�شورة يف �أكرث من  50بني دورية وجملة
و�صحيفة؛ ف�صلية و�شهرية و�أ�سبوعية ويومية.
 .له مقالة �أ�سبوعية ين�شرها يف �صحيفة عكاظ ال�سعودية.
له عدة م�ؤلفات من�شورة منها:

 .الفكر الإ�سالمي بني الت�أ�صيل والتجديد ،بريوت 1994م.
 .مالك بن نبي وم�شكالت احل�ضارة ،دم�شق 1998م.
 .امل�س�ألة احل�ضارية :كيف نبتكر م�ستقبلنا يف عامل متغري؟ بريوت 1999م.
 .الفكر الإ�سالمي قراءات ومراجعات ،بريوت 1999م.
 .الفكر الإ�سالمي :تطوراته وم�ساراته املعا�صرة ،بريوت 2001م.
 .جتديد التفكري الديني يف م�س�ألة املر�أة ،بريوت 2001م.
.من الرتاث �إىل االجتهاد ..الفكر الإ�سالمي وق�ضايا الإ�صالح والتجديد ،بريوت 2004م.
 .امل�س�ألة الثقافية ..من �أجل بناء نظرية للثقافة ،بريوت 2005م.
 .نحن والعامل ..من �أجل جتديد ر�ؤيتنا �إىل العامل ،الريا�ض 2005م.
 .تعارف احل�ضارات ،دم�شق 2006م.
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هذا الكتاب
من أهم أعمال السيد محمد باقر الصدر؛ حيث يقع في ُصلب مشروعه الفكري النهضوي؛
لكونه وثيق الصلة بكتابيه (فلسفتنا) و(اقتصادنا) ،وهما الشقيقان الفكريان كما يصفهما.
يحاول الكتاب في َ
جزأيه التأكيد والبرهنة على أن اإلسلام هو النظام الفكري القادر على

بلورة وصياغة النظام االجتماعي األصلح للمجتمعات اإلسامية المعاصرة ،وهذا يعني أن اإلسام
هو السبيل لنهضة هذه المجتمعات وتقدمها.

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
تلخيصا دقي ًقا للمشروع اإلصاحي عند السيد باقر الصدرَ ،كتَبه بقلمه واختاره لجمهوره.
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