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تنويه:

إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها،
وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املؤسسة:

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء
بــا قــدم مــن عمــوم نعــ ٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها
والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه

الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة

هــي حقيقــة املالزمــة بــن النــص القــرآين والنــص النبــوي
ونص��وص األئمةــ املعصومـين (عليه��م الس�لام أمجع�ين).

ّ
وإن خــر مــا ُيرجــع إليــه يف املصاديــق َلديــث الثقلــن

«كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي» هــو صالحيــة النــص
القــرآين لــكل األزمنــة متالزمــ ًا مــع صالح ّيــة النصــوص

الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.
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ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

طالــب (صل��وات اهلل عليـ�ه) ملالـ�ك األشــر (عليــه الرمحــة
والرضوــان) إال أنموذجــ ًا واحــد ًا مــن بــن املئــات التــي
زخــرت هبــا املكتبــة اإلســامية والتــي اكتنــزت يف متوهنــا

الكث�ير م��ن احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج
اإلنسـ�ان إىل نصـ�وص الثقلـين يف كل األزمنـ�ة.
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من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن ختصــص
حق ـ ً
ا معرفي ـ ًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي يف حيــاة

أم�ير املؤمن�ين ع�لي بــن أيب طالـ�ب (علي��ه الس�لام) وفكــره،
متّخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر (رمحــه

اهلل) مــادة خصبــة للعلــوم اإلنســانية التــي هــي أرشف
العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان وإصــاح متعلقاتــه احلياتيــة
وذل��ك ضم��ن سلســلة بحثيـ�ة علميــة واملوس��ومة بـ(سلســلة

دراس��ات يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك
األشــر (رمحــه اهلل) ،التــي ســتصدر بــإذن اهلل تباعـ ًا ،حرصـ ًا

منهــا عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

بتلــك الدراســات العلميــة والتــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه
النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة متالزمــة

مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة
واملفعمــة باخلــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

والبحــث املوســوم بـ(مالمــح املذهــب االقتصــادي

اإلســامي يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك األشــر

(رضــوان اهلل عليــه)) واحــد مــن الدراســات االقتصاديــة التــي
انطلــق الباحــث فيهــا مــن فرضيــة أساســية يقــوم عليهــا العهــد

بوصفــه مــادة علمية غنية باملفــردات النظريــة الالزمة لتوصيف
املالمــح األساســية للمذهــب االقتصــادي اإلســامي؛ ملــا

متيــز بــه مــن شــمول وتكامــل يف بنــاء اســرايتيجة املذهبيــة
اإلســامية الشــاملة لصــرورة املجتمــع الصالــح وتكاملــه
اقتصاديــ ًا وتنمويــ ًا.
فجــزى اهلل الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده وعــى اهلل

أجــره.

السيد نبيل احلسني الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة:
تتزايــد احلاجــة يف كل يــوم إىل معرفــة أدق وأعمــق

وأصــدق للصــورة النظريــة الكاملــة للمذهــب

االقتصــادي اإلســامي ومــن منابعــه األصيلــة
واألساســية واملتمثلــة بالنصــوص اإلســامية األم

(الكتــاب والســنة) ،ثــم النصــوص الصــادرة يف ضوئهــا

كالنصــوص الــواردة عــن اإلمــام عــي عليــه الســام
يف هنــج البالغــة ،ومــن أشــمل النصــوص للصــورة
اإلســامية عــن املذهــب االقتصــادي اإلســامي التــي
وردت يف هنــج البالغــة عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام

إىل مالــك بــن احلــارث األشــر رضــوان اهلل عليــه واليــه
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عــى مــر ،فقــد احتــوى العهــد عــى مالمــح لصــورة
متكاملــة للمذهبيــة اإلســامية يف أبعادهــا االقتصاديــة

والسياســية واالجتامعيــة واألخالقيــة والعقائديــة

يعــر
وغريهــا ،وقــد ص ّبــت يف قالــب واحــد متكامــل ّ
عــن املخطــط اإلســامي العــام لبنــاء املجتمــع الصالــح،
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عــى أســس الرؤيــة الكونيــة اإلســامية والغايــات العليا
التــي تعــر عنهــا ونظريــة العدالــة املتولــدة منهــا ،ومــن
أهــم ميــزات صــورة املذهــب االقتصــادي اإلســامي

التــي تضمنهــا العهــد هــي:

أوال :حالــة الرتابــط بــن البعــد النظــري والعميل يف

صــورة واحــدة ممــا جيعــل العهــد عينــة مثاليــة للنصــوص
التــي تصلــح أن تكــون مــادة متكاملــة الســتخالص

املفــردات النظريــة التــي تبنــى منهــا عنــارص املذهــب
االقتصــادي اإلســامي.

ثانيــ ًا :كــا أن هنالــك ميــزة أخــرى هــي الســياق

الرتابطــي بــن البعــد االقتصــادي مــع األبعــاد األخــرى

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ممــا يســمح لعمليــة البحــث العلمي ممارســة اســتخالص
الصــورة النظريــة يف عمليــة جتريــد نظــري غنيــة باجلــذور

املرتبطــة باملوضــوع قيــد البحــث ،ويف ذات الوقــت

حلقــات الرتابــط الرضوريــة
تعطــي مرونــة التعامــل
ُ
بحكــم طبيعــة املوضــوع وغايــات البحــث وأهدافــه.
مشكلة البحث:

يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالتســاؤل العلمــي

التــايل :مــا هــي مالمــح املذهــب االقتصــادي اإلســامي

يف عهــد االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن
احلــارث األشــر رضــوان اهلل عليــه واليــه عــى مــر

ذلــك النــص اإلســامي الــذي متيــز بخصائــص املــادة
العلميــة الغنيــة باملفــردات النظريــة الالزمــة لتوصيــف

املالمــح االساســية للمذهــب االقتصــادي اإلســامي.
فرضية البحث:

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أساســية تتمثــل بعهــد

االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن احلارث األشــر
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رضــوان اهلل عليــه واليــه عــى مــر هــو مــادة علميــة

غنيــة باملفــردات النظريــة الالزمــة لتوصيــف املالمــح

األساســية للمذهــب االقتصــادي اإلســامي ملــا متيــز
بــه مــن شــمول وتكامــل يف بنــاء اســراتيجية املذهبيــة
اإلســامية الشــاملة يف بنــاء املجتمــع الصالــح.
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هدف البحث:

هيــدف البحــث إىل اســتخالص توصيــف نظــري

ملالمــح املذهــب االقتصــادي اإلســامي كــا يقدمهــا

عهــد االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن احلــارث
األشــر رضــون اهلل عليــه واليــه عــى مــر بوصفــه
نصـ ًا إســامي ًا غنيـ ًا بمالمــح هــذه الصــورة ،للوصــول

أفضــل صياغــة علميــة يف توظيــف النــص قيــد البحــث
يف إغنــاء الرصيــد العلمــي املتنامــي يف جمــال املذهــب

االقتصــادي اإلســامي.

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

منهجية البحث:

يعتمــد البحــث املنهــج التكامــي يف البحــث العلمــي

الــذي جيمــع بــن االســتنباط واالســتقراء عــر حتليــل

موضوعــي للنــص يف ســياق اســتقراء املفــردات النظريــة
املســتهدفة وتوحيدهــا يف دائــرة املوضــوع قيــد البحــث،

ثــم نظــم املفــردات املســتخلصة يف قالــب نظــري
واحــد يمثــل الصــورة النظريــة املســتهدفة للمذهــب

االقتصــادي اإلســامي.
هيكل البحث:

وفقــا ملتطلبــات اإلجابــة عن األســئلة التــي تطرحها

مشــكلة البحــث ،والربهنــة عــى فرضيــة البحــث تــم

تقســيم هيــكل البحــث عــى ثالثــة مباحــث؛ اختــص
األول باإلطــار املنهجــي لتوظيــف النصــوص يف البحث

العلمــي يف الفكــر االقتصــادي اإلســامي ،فيــا تنــاول
الثــاين متضمنــات العهــد مــن املفــردات البنائيــة لنظريــة

العدالــة والفلســفة العامــة للمذهــب االقتصــادي
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اإلســامي ،ثــم املبحــث الثالــث متضمنــات العهــد

مــن مفــردات اهليــكل النظــري للمذهــب االقتصــادي

اإلســامي.
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املبحث األول
اإلطار املنهجي
لتوظيف النصوص يف البحث العلمي
يف الفكر االقتصادي اإلسالمي

متهيد:
يف هــذا املبحث ســنتناول منهجيــة توظيف النصوص

يف البحــث العلمــي يف الفكــر االقتصــادي اإلســامي
مــن زاويــة استكشــاف إطــار التحليــل املالئــم لتوظيــف

مضامــن النــص قيــد البحــث يف التوصل إىل اســتخالص

توصيــف نظــري ملالمــح املذهــب االقتصادي اإلســامي
كــا يقدمهــا عهــد االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك

بــن احلــارث األشــر رضــوان اهلل عليــه واليــه عــى مــر
نصــ ًا إســامي ًا غنيــ ًا بمالمــح هــذه الصــورة،
بوصفــه ّ
للوصــول إىل أفضــل صياغــة علميــة يف توظيــف النــص
قيــد البحــث يف إغنــاء الرصيــد العلمــي املتنامــي يف جمــال

املذهــب االقتصــادي اإلســامي.
17
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أوال :األهمي��ة العلمية لنصوص عه��د اإلمام علي ()
إىل مالك األشرت ( )واليه على مصر:

عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك األشــر

رضــوان اهلل عليــه هــو العنــوان الــذي اشــتهر لرســالة
اإلمــام عــي عليــه الســام إىل الصحــايب مالــك األشــر
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رضــوان اهلل عليــه عندمــا واله حكــم مــر ،وقــد
حظيــت هــذه الرســالة باهتــام الــرواة وأهــل التواريــخ
والســر إىل احلــد الــذي جيعلهــا غنيــة عــن ذكــر الســند

()1

وبحــث قوتــه او ضعفــه ،وقــد اســتمر االهتــام هبــا
يف كل مراحــل تطــور الفكــر اإلســامي وصــوالً إىل
الفكــر احلديــث واملعــارص فقــد تناولتهــا أقــام العلــاء

((( نــارص مــكارم الشــرازي ،نفحــات الواليــة ،رشح عــري
جامــع لنهــج البالغــة ،منشــورات مدرســة االمــام عــي « ع:
قــم ـ ايــران،ج1426 ،10هـــ ،ص  279ـ  .280كذلــك انظــر:
حممــد باقــر النــارصي ،مــع االمــام عــي «ع» يف عهــده إىل مالــك
األشــر ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــروت ـ لبنــان ،ط،2
 ،1985ص  5ـ .8

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

والباحثــن بالــرح والتحليــل حتــى تكـ ّـون يف الرصيــد

املعــريف اإلســامي املقــدار الكبــر واملتنامــي مــن الفهــم

العلمــي ملضامــن نصــوص العهــد ،وحمــاوالت توظيف
دالالت هــذا الفهــم يف تقديــم مقاربات متجــدده حلقائق
اإلســام ورؤيتــه يف املوضوعــات املختلفــه وخصوص ـ ًا
يف املوضوعــات املتعلقــة بالدولــة ووظائفهــا االجتامعيــة
واالقتصاديــة ،وتــزداد أمهيــة العهــد مــع تزايــد احلاجــة
إىل النصــوص التــي ختــدم جتديــد الفكــر اإلســامي يف

هــذه األبعــاد املختلفــه.

يف ضــوء ذلــك جــاءت القيمــة العلمية الكبــرة التي

حيظــى هبــا عهــد االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن

احلــارث األشــر رضــوان اهلل عليــه واليــه عــى مــر
نص ـ ًا إســامي ًا غني ـ ًا بمالمــح الصــورة النظريــة
بوصفــه ّ
الكاملــة للمذهبيــة ا اإلســامية ومــن منابعهــا األصيلــة

واألساســية واملتمثلــة بالنصــوص اإلســامية األم

(الكتــاب والســنة) ثــم النصــوص الصــادرة يف ضوئهــا
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مثــل النصــوص الــواردة عــن االمــام عــي عليــه الســام

يف هنــج البالغــة ،ومــن أشــمل النصــوص للصــورة
اإلســامية عــن املذهــب االقتصــادي اإلســامي
التــي وردت يف هنــج البالغــة هــو عهــد االمــام عــي

عليــه الســام إىل مالــك بــن احلــارث األشــر رضــوان
20

اهلل عليــه واليــه عــى مــر ،فقــد احتــوى العهــد عــى
مالمــح الصــورة املتكاملــة للمذهبيــة اإلســامية

يف أبعادهــا االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة
واألخالقيــة والعقائديــة وغريهــا ،وقــد ص ّبــت يف قالــب
يعــر عــن املخطــط اإلســامي العــام
واحــد متكامــل ّ

لبنــاء املجتمــع الصالــح ،عــى أســس الرؤيــة الكونيــة
اإلســامية والغايــات العليــا تعـ ّـر عنهــا ونظريــة العدالة

املتولــدة منهــا ،ومــن أهــم ميــزات صــورة املذهــب
االقتصــادي اإلســامي التــي تضمنهــا العهــد هــي أوال:

حالــة الرتابــط بــن البعــد النظــري والعمــي يف صــورة
واحــدة ممــا جيعــل العهــد عينــة مثاليــة للنصــوص التــي

تصلــح أن تكــون مــادة متكاملــة الســتخالص املفردات

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

النظريــة التــي تبنــى منهــا عنــارص املذهــب االقتصــادي
اإلســامي ،ثانيــ ًا :كــا أن هنالــك ميــزة أخــرى هــي
الســياق الرتابطــي بــن البعــد االقتصــادي مــع األبعــاد
األخــرى ممــا يســمح لعمليــة البحــث العلمــي ممارســة
اســتخالص الصــورة النظريــة يف عمليــة جتريــد نظــري

غنيــة باجلــذور املرتبطــة باملوضــوع قيــد البحــث ويف
ذات الوقــت تعطــي مرونــة التعامــل حلقــات الرتابــط
الرضوريــة بحكــم طبيعــة املوضــوع وغايــات البحــث
وأهدافــه.

ثاني��ا :مؤش��رات ص��ورة االقتص��اد اإلس�لامي يف
النص��وص اإلس�لامية.

تتضمــن النصــوص اإلســامية جمموعــة مــن

املــؤرشات األساســية الدالــة عــى مالمــح الصــورة
الكاملــة لالقتصــاد اإلســامي وهــي متثــل مداخــل

لتصنيــف مضامــن النــص املــدروس وتبويــب
دالالهتــا بــا خيــدم عمليــة توظيــف متضمنــات النــص
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الستكشــاف مــا يكتنــزه مــن مفــردات الصــورة النظريــة
حلقائــق الفكــر االقتصــادي اإلســامي.
ومن أهم هذه املؤرشات التايل(:)1
( )1إجتاه روح التشريع:

22

مثــل إجتــاه روح الترشيــع املــؤرش املهــم مــن بــن

املــؤرشات األساســية الدالــة عــى مالمــح الصــورة

الكاملــة لالقتصــاد اإلســامي وهــو يعنــي :أن يقــدّ م لنــا
النــص مــا تتضمنــه الرشيعــة مــن أحــكام تتجــة بطبيعتهــا

نحــو هــدف مشــرك ،يؤكــد عليــه الشــارع كونــه يعــر
عــن فلســفة الترشيــع التــي تنعكــس يف فلســفة املذهــب
االقتصــادي اإلســاميّ ،
وإن هــذا اهلــدف يعــد مــؤرشا
((( الصـــدر ،حممــد باقــــر،خطوط تفصيليــة عــن اقتصــاد
املجتمــع اإلســامي ــــ ضمــن جمموعــة اإلســام يقــود احليــاة،
منشــورات مركــز األبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد
الصــدر (قــدس رسه) ،حتقيــق جلنــة التحقيــق للمؤمتــر العاملــي
لإلمــام الشــهيد الصــدر (قــدس رسه) ،ط ،1مطبعــة رشيعــة
قـــم،طهران إيــران2001 ،م.ص.45

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ثابتــا ،ألجــل احلفــاظ عليــه البــد مــن صياغــة مجلــة
مــن العنــارص املتحركــة ويف حــدود صالحيــات ســلطة
الترشيع،وبــا حيقــق هــذا اهلــدف الترشيعــي ،ومــن

الشــواهد عــى ذلــك النصــوص التــي تناولــت حرمــة

الربــا التــي تعـــد مــن العنــارص الثابتــة يف االقتصــاد
ِّ
اإلســامي التــي تضمنــت هــدف مشــرك متثــل بعــدم

ســاح اإلســام لــرأس املــال النقــدي ،باحلصــول عــى
العائــد املضمــون يف النشــاط االســتثامري.

عــرت
ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا النصــوص التــي ّ

عــن موقــف اإلســام الســلبي مــن ظاهــرة (احلمــي) أي
اكتســاب احلــق يف مصــدر طبـــيعي عــى أســاس احليــازة
وجمــرد الســيطرة -بــدون أحيــاء -اســتنادا إىل قولــه صىل

اهلل عليــه وآلــه وســلم:

«ال محي إال هلل ولرسوله»(.)1
((( أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،فتــح البــاري يف رشح
صحيـــح البخــاري ،دار الفكر بــروت ج 5ص.44
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فــا يكتســب حــق خــاص يف مصــادر الثــروة بــدون
عمــل ،أي مــا فيــه (منفعــة بــا نفقــة)(.)1

24

ومثــال آخــر ،هــو اجتــاه النصــوص يف مســألة رفــع
اليــد عــن املصــدر الطبيعــي (مثــل األرض) بعــد تعطــل
النشــاط االســتثامري ورضورة أعــادة اســتثامره بشــكل
أمثــل كــا يف قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم:
«عــادي األرض هلل ولرســوله ثــم لكــم مــن بعــد
فمــن أحيــا أرض ـ ًا ميتــة فهــي لــه وليــس ملحتجــز حــق
بعــد ثــاث»(.)2
ذلــك ألن (التحجــر ال يفــي للملكيــة إنــا اإلحياء
الفعــي هــو الــذي يمنــح الشــخص هذا احلــق)(.)3
((( أبــو عبــد اهلل حممــد ابــن إدريــس الشــافعي األم دار املعرفــة
بــروت ط1973 2ج 4ص.42
((( يعقــوب ابــن إبراهيــم ،أبــو يوســف اخلــراج ،دار املعرفــة
للنــر والطباعــة ،بــروت ،لبنــان  1979ص.65
((( فالــح حســن  ,تطــور ملكيــة األرايض وأصنافهــا يف العــر
األمــوي ,دون ذكــر أي معلومــات أخــرى ,ص.15

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

( )2اهلدف املنصوص حلكم ثابت:

يقصــد هبــذا املــؤرش إن النــص قــد يكشــف عــن

اهلــدف املحــدد حلكــم معــن يف الترشيــع اإلســامي

لذلــك يكــون هــذا اهلــدف بمثابــة دالــة يف مــلء اجلانــب
املتحــرك يف املذهــب االقتصــادي اإلســامي ،وعــى
وفــق صيــغ ترشيعيــة مالئمــة ،وهــو مــن وظائــف

الدولــة ،بقيــد الظروف والــروط املوضوعيــة للمرحلة
اإلقتصادية.ومثــال ذلــك النــص القــرآين اآليت:

ــل ا ْل ُقــرى َفلِ َّل ِ
ِِ ِ
ــن َأ ْه ِ
ــاء اهلل َع َ
ــه
ــى َر ُســوله م ْ
َ
َ
﴿مــا َأ َف َ
ــول ولِ ِ
ِ
ــذي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيت ََامــى َوا َْل َســاكِ ِ
ني َوا ْب ِ
ــن
َول َّلر ُس ِ َ
ِ ِ ِ
الســبِ ِ
ُــم﴾(.)1
َــي ال َيك َ
ُــون ُدو َلــ ًة َب ْ َ
ــن ْالَ ْغن َيــاء منْك ْ
يل ك ْ
َّ
والنــص القــرآين يكتنــز إشــارة إىل هــدف أســاس،

جيــب أن توجــه الدولــة مصــارف الفــيء لتحقيقــه
واملتمثــل بالتــوازن االجتامعــي أي عــدم تركــز املــال

((( سورة احلرش ،آية .7
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بيــد طبقــة حمــدودة (كــي ال يكــون دولــة بــن األغنيــاء
منكــم)( )1لــذا يعــد هــذا اهلــدف مــؤرشا ثابتــا للعنــارص

املتحركــة ،وخصوصــا مــا يتعلــق بإشــباع احلاجــات
املرشوعــة للمجتمــع ،وبــا يكفــل التــوازن االجتامعــي

فيــه(.)2
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( )3القي��م االجتماعية اليت أكد اإلس�لام على
االهتمام بها:

تعــد القيــم مــن عنــارص املذهبيــة اإلســامية

األصيلــة بحكــم طبيعــة الرؤيــة الكونيــة اإلســامية

لذلــك تقــدم النصــوص اإلســامية منظومــة القيــم التــي
يريــد اإلســام تشــييد بنائــه االجتامعــي عــى أساســها،

مثــل املســاواة واألخــوة والعدالــة والقســط وغريهــا،

ـدر أســاس الســتنباط صيــغ ترشيعيــة ،تفــي
وهــي مصـ ٌ
((( سورة النور ،آية .33
((( أنظــر د .حممــد شــوقي الفنجــري ،اإلســام وعدالــة
التوزيــع االحتــاد الــدويل للبنــوك اإلســامية،ط،1982 ،1
ص .6 -5

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

بمتطلبــات تطــور احليــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة،

ومتكــن الدولــة مــن مــلء منطقــة الفــراغ يف املذهــب
االقتصــادي اإلســامي ووفــق األهــداف العامــة لــه.
( )4إجت��اه العناص��ر املتحرك��ة يف عص��ر
الرس��الة:

يف ضــوء احلالــة االقتصاديــة ملجتمــع الرســالة أو

العــر اإلســامي األول ،تعــد اإلجــراءات واملواقــف
مــن مفــردات احليــاة االقتصاديــة ،التــي أمــر هبا الرســول

(صــى اهلل عليــه والــه وســلم) بصفتــه ويل األمــر الــذي
يــؤدي وظيفــة بمــلء منطقــة الفــراغ ،يف حــدود ظــروف
املرحلــة ،ويعــد هــذا املنهــج النبــوي يف مــيء منطقــة

الفــراغ هــو النمــوذج األكمــل والتــام ،وكذلــك يعــد من
املــؤرشات العامــة التــي تصــاغ يف ضوئهــا أحــكام منطقة

الفــراغ يف أي مرحلــة زمنيــة مــن قبل الدولة اإلســامية،

ومــن أمثلــة ذلــك ،مــا جــاء عــن النبــي صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم مــن النهــي عــن أحتــكار مــوارد مثــل املــاء
والــكأل ،فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام
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أنــه قــال:
«قــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

بــن أهــل املدينــة يف مشــارب النخــل .انــه ال يمنــع فضــل

مــاء أو كأل»(.)1
28

وهــذا النهــي عــن حتريــم ممارســة الرســول (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) بوصفــه ويل األمــر نظــر ًا حلاجــة
جمتمــع املدينــة إىل الثــروة الزراعيــة واحليوانيــة التــي متثــل

مصــادر احلاجــات األساســية يف االقتصــاد يف تلــك
املرحلــة.

( )5األهداف اليت ُحـددت للدولة يف اإلسالم:

تعــد األهــداف العامــة للمذهــب االقتصــادي

اإلســامي واألهــداف املحــددة للدولــة اإلســامية مــن
املــؤرشات األساســية يف اســتخالص العنــارص املتحركــة

((( حممــد بــن احلســن ،احلــر العامــي ،وســائل الشــيعة ج،2
املكتبــة اإلســامية ،طهــران ،ط1483 ،1هـــ ص.420

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ومــن أهــم هــذا االهــداف التــوازن االقتصــادي
والضــان االجتامعــي ،واألهــداف العامــة للمذهــب

االقتصــادي اإلســامي.

( )6املفاهيم األساسية:

تــؤدي املفاهيــم دورا كبــرا يف حتديــد املوقــف مــن

املقــوالت املذهـــــبية يف اإلســام ،مثــا مفهوم اإلســام

عــن امللكيــة يرتبــط بمفهــوم االستــــخالف االجتامعــي
والفــردي ،أذ عَــدّ اإلســام امللكيــة اخلاصــة أســلوب ًا
حيقــق ضمنــه الفــرد متطلبــات اخلالفــة ،مــن استـــثامر
املــال ومحايتــه وإنفاقــه يف مصالــح الفــرد واجلامعــة،
ومــن ثــم يتحــدد مفهــوم امللكيــة بكوهنــا عمليــة يامرســها

الفــرد حلســاب اجلامعــة وحلســابه ضمــن اجلامعــة( )1فهذا
((( الصــــدر ،حممــد باقــر،اقتصــادنـــا ،منشــورات مركــز
األبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر (قــدس
رسه) ،حتقيــق جلنــة التحقيــق للمؤمتــر العاملــي لإلمــام الشــهيد
الصــدر (قــدس رسه) ،ط ،1مطبعــة رشيعــة قـــم2004 ،م .ص
.439
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املفهــوم يقــوم بــدور اإلشــعاع عــى بعــض األحــكام،
ويســاندها يف إصــدار املوقــف املذهبــي مــن مقولــة
امللكيــة ،وكذلــك احلريــة االقتصاديــة.

لذلــك تعــد املفاهيــم القاعــدة التــي ترتكــز عليهــا

العنــارص املرنــة يف املذهــب اإلقتصــادي اإلســامي،
30

واألضــواء الكاشــفة عن نوعيــة الترشيعــات اإلقتصادية
املالئمــة ملــلء منطقــة الفــراغ .
()1

ً
ثالث��ا :الن��ص ومنهجي��ة التنظ�ير يف االقتص��اد
اإلس�لامي.

تعتمــد منهجيــة التنظــر يف االقتصــاد اإلســامي

عــى النــص بوصفــه املــادة االساســية التــي تعمــل
املنهجيــة عــى حتليلهــا والكشــف عــن مــا تتضمنــه مــن

املفــردات النظريــة الداخلــة يف تكــون صــورة املذهــب
((( حممــد عــي التســخريي ،مخســون درســ ًا يف االقتصــاد
اإلســامي ،املــرق للنــر ،طهــران ،إيــران ،ط،2003 ،3
ص .199

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

االقتصــادي اإلســامي ،وتتخــذ هــذه املنهجيــة
مســار ًا خاصــ ًا يف التحليــل واســتخراج املفــردات
وبنــاء املركبــات النظريــة ،ووفقــا حلركــة تطــور الفكــر

مــرت هــذه املنهجيــة
االقتصــادي اإلســامي فقــد َّ
بمراحــل تطــور عــدّ ة وواجهــت إشــكاليات خمتلفــة،
وهنــا ويف حــدود هــذا البحــث نركــز عــى الصــورة
املشــركة التكامليــة ألبــرز املســامهات العلميــة يف بنــاء

منهجيــة التنظــر يف االقتصــاد اإلســامي ،وعــى وفــق

ســياق النقــاط التاليــة:

 -1التعامــل مــع النــص بوصفــه مصــدر ًا مبــارش ًا

للمفــردات النظريــة للمذهــب االقتصــادي اإلســامي:
وعــى وفــق هــذا املنهــج يتــم اســتنباط جوانــب املذهــب
االقتصــادي اإلســامي مــن النــص اإلســامي الــذي
يــرح هبــا بشــكل مبــارش ،منفــردا أو بضــم جمموعــة

أخــرى مــن النصــوص تشــرك بــذات الــدالالت التــي

ختــدم االفصــاح املبــارش عــن ذلــك اجلانــب أو بعــض
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مفرداتــه ،ثــم جتــري عمليــة مجــع النتائــج وتنســيقها
وإعــادة صياغتهــا بشــكل يتالئــم مــع حاجــات البنــاء

النظــري للمذهــب االقتصــادي اإلســامي(.)1

 -2التعامــل مــع النــص بنــاء علــوي للمفــردات

النظريــة للمذهــب االقتصــادي اإلســامي :يف هــذا

32

املنهــج يتــم اســتنباط جوانــب املذهــب االقتصــادي

اإلســامي مــن النــص اإلســامي الــذي ال يــرح

هبــا بشــكل مبــارش ،عــر توظيــف النــص بوصفــه بنــا ًء
علوي ـ ًا يرتكــز عــى املذهــب االقتصــادي ويســتمد منــه
اجتاهاتــه ،لذلــك يكــون مــن املمكــن اكتشــاف مالمــح
املذهــب مــن خــال الداللــة النظريــة التــي تقدمهــا

النصــوص التــي متثــل البنــاء العلــوي ،مثــل النصــوص

التــي تضمنــت األحــكام التــي نظــم هبــا اإلســام العقود
واحلقــوق أو مــا يعــرف بالقانــون املــدين اإلســامي

((( حممد باقر الصدر ،إقتصادنا ،مصدر سابق ،ص .433

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

وكذلــك احلــال بالنســبة للنظــام املــايل اإلســامي(.)1
 -3الرتكيــب بــن املفــردات املســتنبطة للوصــول

للقاعــدة العامــة :بعد أن يتم اكتشــاف املفــردات النظرية

للمذهــب مــن خــال حتليل البنــاء العلــوي ،تــأيت عملية
الرتكيــب بــن املفــردات املســتنبطة لتكويــن القاعــدة

العامــة عــر الربــط بــن القواعــد العامــة ذات املوضــوع
الواحــد تنتــج النظريــة التــي متثــل أحــد مفاصــل اهليــكل
النظــري للمذهــب مثــل نظريــة اإلنتــاج أو التوزيــع أو

القيمــة الــخ (.)2

 -4التميــز بــن املفاهيــم واالحــكام يف مضامــن

النــص :املفهــوم بوصفــه تصــور أســامي يفــر ظاهــرة

كونيــة أو ترشيعيــة أو اجتامعيــة عــى وفــق الفلســفة
العامــة للمذهبيــة اإلســامية ،يكــون هلــذه املفاهيــم

((( حممــد باقــر الصــدر ،إقتصادنــا ،مصــدر ســابق ،ص 433ــــ
.436
((( حممد باقر الصدر ،إقتصادنا ،مصدر سابق ،ص .438
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وظيفــة بنائيــة يف عمليــة تكويــن القواعــد العامــة
للنظريــات املذهبيــة ،وتســاهم املفاهيــم يف أضــاءة مســار

اشــتقاق املفــردات النظريــة مــن نصــوص األحــكام
بوصفهــا أبنيــ ًة علويــ ًة للمذهــب(.)1
 -5املوضوعيــة كــرط رضوري لنجــاح املنهــج:

34

املوضوعيــة يف عمليــة اكتشــاف املذهــب مــن النــص

تعنــي نفــي الذاتيــة مــن خــال جتنــب ظواهرهــا
األساســية وهــي توظيــف النــص لتربيــر واقــع معــن،
وحماولــة دمــج النــص اإلســامي يف إطــار فكــري

مغايــر ،أو جتريــد النــص مــن ظروفــه ورشوطــه ،أو

اختــاذ موقــف معــن بصــورة مســبقة جتــاه النــص(.)2
 -6جتنــب خــداع الواقــع التطبيقــي :أن النصــوص
((( حممــد باقــر الصــدر ،إقتصادنــا ،مصــدر ســابق ،ص 439ــــ
.441
((( حممــد باقــر الصــدر ،إقتصادنــا ،مصــدر ســابق ،ص 441ــــ
.446

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

التــي حتاكــي نمــوذج تطبيقــي ســليم للمذهــب

االقتصــادي اإلســامي مثــل النمــوذج التطبيقــي

لعــر النبــوة والنمــوذج التطبيقــي يف عهــد االمــام
عــي ع ،هــذه النصــوص هلــا قيمــة كبــرة يف بيــان صــورة
االقتصــاد اإلســامي بــرط مالحظــة خصوصيــة

الواقــع التطبيقــي يف كل مرحلــة تارخييــة وموقــف النص
مــن هــذه اخلصوصيــة لتجنــب الوقــوع يف خــداع الواقــع
التطبيقــي اثنــاء عمليــة االكتشــاف(.)1

الن��ص والديناميكي��ة يف املذه��ب االقتص��ادي
اإلس�لامي.

يطلــق مصطلــح منطقــة الفــراغ عــى اجلــــانب

الترشيعــي املتغــر واملــرن الــذي يعطــي ديناميكيــة
االســتجابة للواقــع املتغــر ،ووفقــا لالصــول الترشيعيــة

فــأن ويل األمر(الدولــة) تــؤدي وظيفــة حتديــد األحــكام
((( حممــد باقــر الصــدر ،إقتصادنــا ،مصــدر ســابق ،ص 468ــــ
.470
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التــي حتقــق متطلبــات األهــداف العامــة لإلقتصــاد

اإلســامي ومقتضياهتــا يف كل زمــان(.)1

هــذه املرونــة التــي يتمتــع هبــا املذهــب اإلقتصــادي

يف اإلســام ،جتعلــه يســتطيع أن يتـــــكيف مــع تطــورات
احليــاة اإلقتصاديــة ،ويالئــم الطبيعــة الديناميكيــة

36

للظــروف املوضـــوعية يف احليــاة اإلقتصاديــة.

ويكــون اجلانــب الثابــت مــن عنــارص املذهــب

االقتصــادي اإلســامي بمثابــة مــؤرشات عامــة تعتمــد

كأســاس لتحديــد العنــارص املرنــة واملتحركــة التــي
تتطلبهــا طبيعــة املرحلــة االقتصاديــة ومقتضياهتــا
وعمليــة اســتنباط العنــارص املتحركــة مــن املــؤرشات

اإلســامية العامــة تتطلــب منهجيــة حمــددة الســتنباطها

مــن النــص وعــى وفــق اآليت(:)2

((( د.جعفــر عبــايس حاجــي ،املذهــب اإلقتصــادي يف
اإلســام ،الكويــت ،مكتبــة األلفــن ،ط ،1987 ،1ص.191
((( حممــد باقــر الصــدر ،اإلســام يقــود احليــاة ،املصــدر

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

( )1حتديــد العنــارص الثابتــة والوقــوف عــى

مؤرشاهتــا العامــة.

( )2اســتيعاب طبيعــة املرحلــة التارخييــة ووقاعهــا

ورشوطهــا اإلقتصاديــة ،وحتديــد األهــداف التــي
حتددهــا املــؤرشات العامــة ,ووســائل حتقيقهــا.

( )3صياغــة الترشيعــات املتعلقــة بتلــك العنــارص

املتحركــة ،ويف حدود الصـــــاحيات التـــريعية للدولة

اإلســامية.

السابق ،ص.55-45
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املبحث الثاني
متضمنات العهد من املفردات البنائية
لنظرية العدالة والفلسفة العامة
للمذهب االقتصادي اإلسالمي

أوال :الرؤية الكونية.
بوصــف أن الرؤيــة الكونيــة هــي التفســر الــذي

يؤمــن بــه املجتمــع للكــون واحليــاة؛ ويف ضوئهــا

تتحــدد اإلجابــات عــن األســئلة املركزيــة يف موضــوع
الغايــات العليــا للنشــاط احليــايت ويتحــدد مفهــوم املثــل
العليــا ونــوع عالقــة اإلنســان هبــا بوصفــه الفــردي أو

االجتامعــي ،كــا يتحــدد يف ضوئهــا عالقــة اإلنســان مــع
بنــي نوعــه وكذلــك مــع املفــردات املكونــة للبيئــة التــي

يعيــش فيهــا (الطبيعــة بمعناهــا الواســع) ،هــذه األبعــاد
التــي تتحــدد مضامينهــا يف إطــار الرؤيــة الكونيــة
يتلخــص املوقــف فيهــا يف مضمــون الغايــة العليــا التــي

جيــري يف ضوئهــا صياغــة نظريــة العدالة بقواعدهــا التي
41
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تنظــم أبعــاد النشــاط احليــايت عىل وفــق اســراتيجية ختدم
هــذه الغايــة العليــا مــن خــال تلبيــة متطلبــات الغايــات
الفرعيــة املنبثقــة عــن الغايــة العليــا ،ويف ضــوء قواعــد
نظريــة العدالــة العامــة جيــري حتديــد القواعــد الفرعيــة

املنظمــة لــكل جانــب مــن جوانــب النشــاط احليــايت

42

العــام يف أبعــاده األساســية (االقتصاديــة واالجتامعيــة
والسياســية والثقافيــة ...الــخ) ،واملوقــف يف كل بعــد

يمثــل مــا يســمى باملذهــب ففــي البعــد االقتصــادي
يتحــدد املذهــب االقتصــادي ويف البعــد االجتامعــي

يتحــدد املذهــب االجتامعــي وهكــذا ،واملذهــب

االقتصــادي بوصفــه جمموعــة القواعــد الفرعيــة لنظريــة

العدالــة يف جانــب مــن النشــاط احليــايت والتــي تؤمــن

بنــاء اســراتيجية تنظــم النشــاط االقتصــادي بــا خيــدم

القواعــد الفرعيــة يف العدالــة والتــي ختــدم بمجموعهــا
الغايــة العليــا التــي حددهتــا الرؤيــة الكونيــة ،ولكــي
يأخــذ املذهــب فرصتــه للتطبيــق يف الواقــع املوضوعــي

البــد أن تتجســد مضامينــه النظريــة بكامــل بنائــه

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

النظــري يف جمموعــة مــن املؤسســات والعالقــات التــي

تضــع مضامــن اســراتيجية املذهــب موضــع التطبيــق
وهــذه املؤسســات والعالقــات وغريهــا مــن املفــردات

هــي مــا تؤلــف النظــام االقتصــادي ،وأن مســتوى

جتســيد مضامــن املذهــب االقتصــادي الــذي تتكفــل بــه

مؤسســات النظــام يتوقــف عــى عوامــل عــدة تتــوزع يف
جانبــن؛ االول :املركــب النظــري للنظــام االقتصــادي

وهــي مســألة تعكــس كفــاءة الرؤيــة الكونيــة ونظريــة

العدالــة ،واجلانــب الثــاين :حالــة الواقــع املوضوعــي
ومــا يتيــح مــن فــرص ظهــور املضامــن الكاملــة

الســراتيجية املذهــب التــي ينــاط بمؤسســات النظــام
االقتصــادي متثيلهــا(.)1

((( ينظــر يف ذلــك :مرتــى مطهــري ،الرؤيــة الكونيــة
التوحيديــة ،منشــورات مؤسســة الثقلــن الثقافيــة،ب
ط2012،م ،ص  20ـ  ،38جعفــر عبــاس حاجــي ،ااملذهــب
االقتصــادي يف االســام ،مصــدر ســابق ،ص 85ـ62ـ

43

مالمح املذهب االقتصادي اإلسالمي

ووفقــا ملــا ســبق فــإن هنــاك أمهيــة كبــرة يف إجــاء

املوقــف يف الرؤيــة الكونيــة عــى وفــق الصياغــة النظريــة
التــي ختــدم عمليــة التنظــر للمذهــب االقتصــادي ،ويف

حالــة املذهــب االقتصــادي اإلســامي متثــل النصــوص
القــادرة أن ختــدم هــذا اجلانــب ذات أمهية بالغــة يف حتقيق

44

مقاربــات نظريــة اعــى يف هــذا البعد األســايس مــن أبعاد
الفكــر االقتصــادي اإلســامي ،ومــن بــن أهــم هــذه
النصــوص هــو النــص قيــد البحــث والــذي ســنحاول

استكشــاف املعطيــات التــي يقدمهــا يف جانــب توصيــف
الديــن اإلســامي بوصفــه الرؤيــة الكونيــة التــي يؤمــن

هبــا املجتمــع املســلم وتتصــف بأعــى درجــات الكفــاءة
والفاعليــة عــر الضامنــات التــي وفرهتــا منابــع تكويــن

هــذه الرؤيــة الكونيــة واملصــادر الدالــة عــى مضامينهــا
والتجــارب الواقعيــة الكاشــفة عــن البعــد املوضوعــي

هلا(.)1

((( للمزيــد حــول الرؤيــة الكونيــة :انظــر ،حممــد عمــر شــابرا،

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

وأهــم اجلوانــب التــي أضاءهــا النــص يف موضــوع

الرؤيــة الكونيــة:

( )1الطابــع العــام للرؤيــة الكونيــة اإلســامية:

يف مواقــع خمتلفــة مــن نصــوص العهــد أوضــح اإلمــام
عليــه الســام الطابــع العــام للرؤيــة الكونيــة اإلســامية
ومــن ثــم حتليــل ملضامــن هــذه املــوارد يف ســياق النقــاط

التاليــة:

(أ) املســار العــام للحركــة نحــو الغايــات العليــا :يف

قولــه عليــه الســام:

«أ َمـ َـر ُه بِ َت ْقـ َـوى اهللَِ ،وإِي َثـ ِ
َ
ـار َطا َعتِـ ِـهَ ،وا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َمـ َـر
ِ ِ ِ ِ
ـن َف َرائِ ِضـ ِـه َو ُس ـنَن ِ ِه ،ا َّلتِــي الَ َي ْس ـ َعدُ َأ َحــدٌ
بِــه ِف كتَابِــه :مـ ْ
مســتقبل علــم االقتصــاد مــن منظــور اســامي ،ترمجــة رفيــق
يونــس املــري ،دار الفكــر واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي،
ط 2004 ،1م ،ص  58ـ  ،62حممــد تقــي مصبــاح اليــزدي،
دروس يف العقيــدة اإلســامية ،ترمجــة :هاســم حممــد،ج،1
مؤسســة اهلــدى ،ط 1424 ،4هـــ ،ص  28ـ .30
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اعهــا ،والَ ي ْش ـ َقى إِالَّ مــع جح ِ
ِ
ود َهــا َوإِ َضا َعتِ َهــا،
َ َ ُ ُ
إِالَّ بِا ِّت َب َ َ َ
ــد ِه و َق ْلبِ ِ
و َأ ْن ينْــر اهللَ ســبحا َنه بي ِ
ــه َولِ َســانِ ِهَ ،فإِنَّــ ُه،
َ
ُ ْ َ ُ ََ
َ َ ُ َ
ـر ُهَ ،وإِ ْع ـز ِ
َجـ َّـل ْاسـ ُـم ُهَ ،قــدْ َت َك َّفـ َـل بِ َنـ ْ ِ
ـن
َاز َمـ ْ
ـر َمـ ْ
ـن َنـ َ َ
َأ َعــ َّز ُه.)1(».

يبــن النــص أن «الســعادة» وهــي مقتــى التطــور
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التكامــي تنتــج عــن تطبيــق اســراتيجية الديــن يف الواقع

املوضوعــي هــذه االســراتيجية التــي تصوغهــا «الســنن
والفرائــض» بوصفهــا قواعــد تنظــم حركــة التطــور

التكامــي صــوب غايتهــا العليــا ،وإن ناتــج تفاعــل الفرد
واملجتمــع يف البيئــة التــي حتكمهــا اســراتيجية الديــن

ســيكون «الســعادة» وهــي التعبــر األخالقــي عــن
بلــوغ النظــام االجتامعــي العــام لغاياتــه يف الرفــاه العــام،
وخــاف ذلــك يكــون يف عــدم تطبيــق اســراتيجية

((( الرشيــف الــريض ،هنــج البالغــة ،رشح حممــد عبــده،
منشــورات دار املحجــة البيضــاء ،بــروت ـ لبنــان،ط،1
2012م ،ص .392

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

الديــن وتــم إبداهلــا بغريهــا ،فالنتيجــة احلتميــة هــي

عــدم حتقــق الغايــات العليــا للوجــود اإلنســاين لطبيعــة
التــازم بــن هــذه الغايــات واالســراتيجية املصممــة

لبلوغهــا.

وإن مفهــوم «التقــوى» الذي ينــرف إىل اإلنضباط

يف حتمــل املســؤولية ،وكذلــك مفهــوم «اإليثــار يف
ّ
يــدل عــى وعــي عميــق ملحتــوى
الطاعــة» الــذي

ـرة» الــذي
موضــوع املســؤولية ،كذلــك مفهــوم «النـ ُّ
ينــرف إىل الدفــاع عــن اعتقــاد راســخ وعميــق(.)1

هــذه املفاهيــم بمعانيهــا املتفاعلــة هنــا تبــن الــرط

الــروري للقــدرة عــى جتســيد اســراتيجية الديــن

وهــو بنــاء املحتــوى الداخــي لالنســان يف ضــوء حقائــق
ومعطيــات الرؤيــة الكونيــة لإلســام ،وإن املســتوى
املتحقــق مــن التطبيــق يعتمــد عــى مضمــون هــذه

((( مــكارم الشــرازي ،نفحــات الواليــة ،ج،10مصــدر
ســابق ،ص 291ــــ .293
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املفاهيــم الثــاث «التقــوى» القــوة التــي متنــح االنضباط
العــايل يف حتمــل مســؤولية التطبيــق ،واإليثــار يف الطاعــة

الــذي يعطــي داللــة العمــق الــكايف لوضــوح الغايــات

العليــا ،و«النــرة» التــي متثــل مســتوى اإلرادة املتولــد

مــن اإلدراك والوعــي الداخــي(.)1
48

(ب) فاعليــة العالقــة بــن الرؤيــة الكونيــة

واالســراتيجية املذهبيــة :يف قولــة «عليــه الســام»:

«والَ َتن ِْصبــن َن ْفس َ ِ
ــر ِ
ب اهللِ(َ ،)2فإِنَّــ ْه الَ يــدَ
َ
ــك ل ْ
َ َّ َ
ِ
حتِـ ِـهَ .والَ
َلـ َ
ـك بِن ِ ْق َمتِـ ِـه(َ ،)3والَ ِغنَــى بِـ َ
ـك َعـ ْ
ـن َع ْفـ ِـوه َو َر ْ َ
ـن( )4بِ ُع ُقو َبــةَ ،والَ ت ْ ِ
ـن
ـن َعـ َـى َع ْفــوَ ،والَ َت ْب َج َحـ َّ
َتنْدَ َمـ َّ
ُس َعـ َّ
((( انظــر يف ذلــك :مــكارم الشــرازي ،نفحــات الواليــة:
مصــدر ســابق ،،ص .297
((( أراد بحرب اهلل :خمالفة رشيعته بالظلم واجلور.
((( اليــدي لــك بنقمتــه :أي ليــس لــك يــد أن تدفــع نقمتــه ،أي
ال طاقــة لــك هبــا.
(((  .بجح به :كفرح لفظ ًا ومعنى.

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ِ
ِ
ـن :إِ ِّن
وح ـ ًة(َ ،)2والَ َت ُقو َلـ َّ
إِ َل َبــاد َرة(َ )1و َجــدْ َت من َْهــا َمنْدُ َ
ــال (ِ )4ف ا ْل َق ْل ِ
ــك إِ ْد َغ ٌ
ــاعَ ،فــإِ َّن ذلِ َ
ــب،
ُم َؤ َّم ٌــر(ُ )3آم ُــر َف ُأ َط ُ
ِ
ـن ا ْل ِغـ َ ِ
َو َمن َْه َك ـ ٌة( )5لِلدِّ يـ ِ
ـر»(.)6
ـنَ ،و َت َقـ ُّـر ٌب مـ َ

ـك مــا َأ ْنـ َ ِ ِ ِ
َوإِ َذا َأ ْحــدَ َ
ـن ُسـ ْل َطانِ َ
ك ُأ َّ َبـ ًة
ـت فيــه مـ ْ
ث َلـ َ َ
َأو َ ِمي َل ـ ًة(َ ،)8فا ْن ُظــر إِ َل ِع َظ ـ ِم م ْلـ ِ
ـك اهللِ َف ْو َقـ َ
ـكَ ،و ُقدْ َرتِـ ِـه
ْ
ُ
ْ
ِ ِ
ــى َمــا الَ َت ْق ُ ِ
ْــك َع َ
ــكَ ،فــإِ َّن ذلِ َ
ــن َن ْف ِس َ
َمن َ
ــك
ــدر َع َل ْيــه م ْ

()7

((( البــادرة :مــا يبــدر مــن احلــدة عنــد الغضــب يف قــول أو
فعــل.
((( املندوحة :املتسع ،أي املخلص.
((( مؤمر ـ كمعظم ـ أي :مسلط.
((( االدغال :إدخال الفساد.
((( منهكــة :مضعفــة ،وتقــول :هنكــه ،أي أضعفــه ...وتقــول:
هنكــه الســلطان مــن بــاب فهــم ،أي :بالــغ يف عقوبتــه.
((( ِ
الغري ـ بكرس ففتح :حادثات الدهر بتبدل الدول.
((( األ ّبــة ـ بضــم اهلمــزة وتشــديد البــاء مفتوحــة :العظمــة
والكربيــاء.
((( ا َمل ِ
خيلة ـ بفتح فكرس :اخليالء والعجب.
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ُــف عن َ ِ
ي َط ِامــن( )1إِ َلي َ ِ
ــن طِ َم ِح َ
ــن
ُ
ْــك م ْ
ــك(َ ،)2و َيك ُّ َ
ــك م ْ
ُ
ْ
ــاك ومســاما َة( )5اهللِ ِف ع َظمتِ ِ
َغربِ َ (ِ )3
()4
ــه،
ــيء إِ َّي َ َ ُ َ َ
َ َ
ْ
ك َ ،يف ُ
ِ
والت ََّشـبه بِـ ِـه ِف ج ِ ِ
ـن
بوتــهَ ،فـإِ َّن اهللَ ُيــذ ُّل ك َُّل َج َّبــارَ ،و ُيِـ ُ
ُّ َ
َ
َ َُ
ك َُّل ُ ْ
متَــال.)6(».
يف هــذا املقطــع مــن النــص يبــن لنــا اإلمــام عليــه
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الســام الصلــة واالرتبــاط مــع اهلل تعــاىل وهــو املثــل

األعــى يف الرؤيــة الكونيــة اإلســامية ،هــذه الصلة جيب

أن تكــون مســتمرة بــن التكويــن الداخــي لإلنســان
الصالــح مثلــه األعــى بشــكل متصاعــد ،هــذا مــن جهــه،

ومــن جهــة أخــرى جيــب أن يكــون التطبيــق املوضوعــي
((( ُيطامن اليشء :خيفض منه.
((( الطِامح ـ ككتاب :النشوز واجلامح.
((( ال َغ ْرب ـ بفتح فسكون :احلدة.
((( يفيء :يرجع.
((( املساماة :املباراة يف السمو ،أي العلو.
((( الرشيــف الــريض ،هنــج البالغة،مصــدر ســابق ،ص 393
ـ .394

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

الســراتيجية الديــن ملتــزم باالجتــاه العــام إلرادة املثــل
األعــى واإلطــار األخالقــي واملعــريف الــذي يعــر عــن
هــذه اإلرادة ليتفاعــل تكامليـ ًا مــع قواعــد االســرتيجية
ويعطــي لتطبيقهــا موضوعيــا خصائــص االرادة املذهبية

التــي متثلهــا ،مــن هنــا جــاء قــول االمــام «عليــه الســام»
بعــد أن عــدّ د مظاهــر انفصــال نمــوذج احلكــم عــن
الصلــة باملثــل االعــى احلقيقــي؛ قــال:

ــال ِف ا ْل َق ْل ِ
ــبَ ،و َمن َْهكَــ ٌة لِلدِّ ِ
ــك إِ ْد َغ ٌ
« َفــإِ َّن ذلِ َ
يــن،
ِ
ـن ا ْل ِغـ َ ِ
ـر» .
َو َت َقـ ُّـر ٌب مـ َ
فــا ينهــك الديــن بصفتــه اســراتيجية يف التطبيــق

هــو عــدم فاعليــة العالقــة بــن الرؤيــة الكونيــة

واالســراتيجية املذهبيــة لعــدم اســتمرار الصلــة بــن
التكويــن الداخــي لإلنســان الصالــح بمثلــه األعــى

بشــكل متصاعــد ،لذلــك تكــون النتيجــة املؤكــدة مــن

هــذا االنفصــال هــي أن يفقــد نمــوذج احلكــم أطــاره
املذهبــي الــذي يضمــن ارتباطــه باملثــل األعــى احلقيقــي
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ويتحــول إىل صــورة مشــوهة للمذهبيــة اإلســامية

تفقــد قيمتهــا عــى وفــق معايــر املذهبيــة اإلســامية
للحكــم الرشــيد وهــو عــر عنــه النــص بـــ « َو َت َقـ ُّـر ٌب ِمـ َن
ا ْل ِغ َ ِ
ــر» وهــي احلــوادث أو املفاعيــل التــي ينتــج عنهــا
تبــدل الــدول اي حتوهلــا مــن نمــوذج احلكــم الصالــح
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أو الرشــيد إىل النمــوذج الفاقــد ألي فاعليــة يف مســار
الغايــات العليــا احلقيقيــة.
ثانيا :نظرية العدالة.
يف ضــوء الغايــات العليــا التــي تتمخــض عنهــا

الرؤيــة الكونيــة تصــاغ نظريــة العدالــة التــي متثــل
اجلــذر احلاكــم ملضامــن املذهبيــة بأبعادهــا االجتامعيــة

والسياســية واالقتصاديــة ،ومــن خــال النــص قيــد

البحــث يمكــن اســتخالص مالمــح نظريــة العدالــة
التــي عــرت عنهــا فقــرات النــص يف صياغــة تالئــم
متطلبــات موضــوع النــص وهــو النمــوذج اإلســامي
يف احلكــم الصالــح او الرشــيد ،ويمكــن اجيــاز ذلــك يف

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ســياق النقــاط التاليــة:
( )1منهج االنصاف يف نظرية العدالة:

يظهــر عــر مــوارد عــدة يف النــص قيــد البحــث أن

اإلنصــاف هــو املنهــج الــذي تتحقــق مــن خاللــه فلســفة

نظريــة العدالــة ،ومــن أبــرز هــذه املــوارد قولــه «عليــه

الســام»:

ــف النَّــاس ِمــن َن ْف ِس َ ِ
ْص ِ
ــف اهللَ و َأن ِ
«أن ِْص ِ
َ
ــن
ــكَ ،وم ْ
ْ
َ
َ
ـك ،ومــن َلـ َ ِ ِ
َخ ِ ِ
ِ
ـن َر ِع َّيتِـ َ
ـك،
ـك فيــه َهـ ً
اصــة َأ ْهلـ َ َ َ ْ
َّ
ـوى( )1مـ ْ
َّــك إِالَّ َت ْفع ْ ِ
َفإِن َ
َان اهللُ
ــم ِع َبــا َد اهللِ ك َ
ــمَ ،و َم ْ
َ
ــن َظ َل َ
ــل َت ْظل ْ
َخصمــه د َ ِ ِ ِ
()2
اص َمــ ُه اهللُ َأ ْد َح َ
ــض
ــن َخ َ
ون ع َبــادهَ ،و َم ْ
ْ َ ُ ُ

ـس
ُح َّج َتـ ُهَ ،وك َ
َان هلل َح ْربـ ًا(َ )3ح َّتــى َينْـ َ
ـوبَ .و َل ْيـ َ
ـزع(َ )4و َي ُتـ َ
ج ِ ِ ِ ِ ِ
ــر نِعم ِ
ــة اهللِ َو َت ْع ِ
ــن
يــل ن ْق َمتــه م ْ
ش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل َت ْغيِ ِ ْ َ
َ ْ
((( من لك فيه هوى :أي لك إليه ميل خاص.
((( أدحض :أبطل.
((( كان حرب ًا :أي حمارب ًا.
((( ينزع ـ كيرضب ـ أي :يقلع عن ظلمه.
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ِ
إِ َق َامــة َع َ
ــن،
ــو َة ا َْل ْظ ُلوم َ
ــى ُظ ْلــمَ ،فــإِ َّن اهللَ َســميِ ٌع َد ْع َ
وهــو لِل َّظالِــن بِا ْلِرص ِ
ــاد» (.)1
َ ْ َ
َ ُ َ
يقــدم النــص مفهــوم اإلنصــاف بوصفــه املنهــج

الــذي يمنــح قواعــد نظريــة العدالــة فاعليــة البعــد
األخالقــي واالعتقــادي تعبــرا عــن خصوصيــة
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الغايــات التــي تعــر عنهــا نظريــة العدالــة وتوظيفــا
لطبيعــة تركيــب املحتــوى الداخــي لالنســان الصالــح،
فمنهــج االنصــاف يكــون بذلك ضــان فاعلية التجســيد

املوضوعــي للعــدل واملظهــر العمــي لــه ،ويف عبــارات
الفقــرة قيــد البحــث مــن نصــوص العهــد يظهــر املعنــى

الــذي تــم اســتخالصه مــن خــال جعــل اإلمــام عليــه
الســام لإلنصــاف حمــور ًا للعالقــة مــع اهلل تعــاىل وهــي

العالقــة مــع املثــل االعــى ثــم العالقــة مــع النفــس
ووحــدة التفاعــل االجتامعــي «األرسة» ثــم مــع مــن

هــم يف دائــرة املصالــح االجتامعيــة ،إن بنــاء العالقــة مــع
((( الرشيف الريض ،هنج البالغة،مصدر سابق ،ص .394
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هــذه املســتويات عــى أســاس منهــج االنصــاف يعنــي إن
مســتوى التطــور التكامــي للفــرد يكــون كافيــا لتحمــل
مســؤولية تطبيــق نمــوذج احلكــم الصالــح وفــق املذهبيــة

اإلســامية ،لذلــك يكــون الظلــم هــو النتيجــة التلقائيــة
لغيــاب منهــج االنصــاف بوصفــه جــزء ًا مــن القــدرات
الالزمــة للعــدل وهــو مضمــون قولــه عليــه الســام:

ِ
« َفإِ َّنـ َ
َان
ـم ِع َبــا َد اهللِ ك َ
ـمَ ،و َمـ ْ
ـن َظ َلـ َ
ـك إِالَّ َت ْف َعـ ْـل َت ْظلـ ْ
اهللُ َخصمــه د َ ِ ِ ِ
اص َمــ ُه اهللُ َأ ْد َح َ
ــض
ــن َخ َ
ون ع َبــادهَ ،و َم ْ
ْ َ ُ ُ

ــس
ُح َّجتَــ ُهَ ،وك َ
ُــوبَ .و َل ْي َ
ْــزع َو َيت َ
َان هلل َح ْربــ ًا َحتَّــى َين َ
ج ِ ِ ِ ِ ِ
ــر نِعم ِ
ــة اهللِ َو َت ْع ِ
ــن
يــل ن ْق َمتــه م ْ
ش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل َتغْيِ ِ ْ َ
َ ْ
ِ
إِ َق َامــة َع َ
ــن،
ــو َة ا َْل ْظ ُلوم َ
ــى ُظ ْلــمَ ،فــإِ َّن اهللَ َســميِ ٌع َد ْع َ
وه ِ ِ
ِ (.)1
ــن بِا ْل ِ ْر َصــاد».
ــو لل َّظال َ
َ ُ َ
اذ أن عــدم بنــاء قــدرات منهــج اإلنصــاف يفقــد

نظــام إدارة الدولــة صلتــه بنظريــة العدالــة اإلســامية
((( الرشيــف الــريض ،هنــج البالغة،مصــدر ســابق ،ص 394
ـ .395
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ويكــون بمثابــة اقصــاء وتعطيــل للمذهبيــة اإلســامية
وفقــدان املســار إىل غاياهتــا العليــا وقطــع الصلــة مــع

املثــل األعــى الــذي ترتبــط بــه لذلــك جــاء الوصــف

أن مــن عطــل منهــج االنصــاف صــار ظاملــا وينتهــي
إىل صفــة املحــارب هلل ،ألنــه هنــج منهج ـ ًا يقطــع صلــة
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النظــام االجتامعــي ومــن ثــم املجتمــع باملثــل األعــى.
( )2مبدأ الوسط:

الوســطية يف تقديــر فعــل العــدل مــن ناحيــة نطــاق

العدالــة وموضوعهــا ومســتوى ظهــور معــامل نظريــة

العدالــة يف املخطــط املذهبــي يف أبعــاده االقتصاديــة
واالجتامعيــة وغريهــا ،يف هــذا املبــدأ يقــول اإلمــام عليــه

الســام:

ــب االْ ُم ِ
ــك َأ ْو َســ ُط َها ِف َْ
ــور إِ َل ْي َ
ــق،
ال ِّ
ُــن َأ َح َّ
«و ْل َيك ْ
َ
ِ
الر ِع َّيـ ِـةَ ،فإِ َّن ُســخْ َط
َو َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِلَ ،و َأ ْ َ
ج ُع َهــا لـ ِـر َض َّ
ا ْلعامـ ِـة ُي ِ
ـف بِـ ِـر َض َْ
اصـ ِـة(َ ،)1وإِ َّن ُســخْ َط َْ
حـ ُ
اصـ ِـة
ال َّ
ال َّ
َ َّ ْ

((( ِ
جيحف برىض اخلاصة :يذهب برضاهم.

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ِ
ِ
الر ِع َّيـ ِـةَ ،أ ْث َقـ َـل
ـس َأ َحــدٌ مـ َ
ُي ْغ َت َفـ ُـر َمـ َـع ِر َض ا ْل َع َّامــةَ .و َل ْيـ َ
ـن َّ
عـ َـى ا ْلــو ِال م ُؤو َنـ ًة ِف الر َخـ ِ
ـاءَ ،و َأ َقـ َّـل َم ُعو َن ًة َلـ ُه ِف ا ْل َبال َِء،
َ
َّ
َ َ
َو َأ ْكـ َـر َه لإلنصــافَ ،و َأ ْسـ َـأ َل باإلحلــاف(َ ،)1و َأ َقـ َّـل ُش ـكْر ًا
ِعنْــدَ االْع َطـ ِ
ـاءَ ،و َأ ْب َطـ َـأ ُعـ ْـذر ًا ِعنْــدَ ا َْلنْـعَِ ،و َأ ْض َعـ َ
ـف َصـ ْـر ًا
ْ
ِ
ت الدَّ ه ِ ِ
ِعنْــدَ ملِــا ِ
ــل َْ
ــن َأ ْه ِ
َّــا َع ُمــو ُد
ال َّ
ــر م ْ
ْ
اصــةَ ،وإِن َ
ُ َّ
ِِ
الدِّ يـ ِ
نيَ ،وا ْل ُعــدَّ ُة لألعــداء ،ا ْل َع َّام ـ ُة
ـاع( )2ا ُْل ْســلم َ
جـ ُ
ـنَ ،و ِ َ
ِمــن االْمـ ِـةَ ،ف ْلي ُكـ ِ
()3
ـمَ ،و َم ْي ُلـ َ
ـم.».
َ ْ
َ َّ
ـك َم َع ُهـ ْ
ـن صغ ُْو َك َُلـ ْ
يف هــذا املقطــع مــن النــص يشــر اإلمــام عليــه

الســام إىل منهــج الوســطية الــذي يتحقــق عــن طريقــه

تعليــة متصاعــدة لدائــرة العــدل عــر تفعيــل اإلرادة
املذهبيــة يف اإلدراك والفعــل االجتامعــي ،وهــذا يشــر

إليــه «الرضــا لــدى العامــة» هــذا الرضــا املعــر عــن
املــزاج االجتامعــي املوافــق لــروح الفلســفة العامــة

((( االحلاف :االحلاح والشدة يف السؤال.
((( جِاع اليشء ـ بالكرس :مجعه ،أي مجاعة االسالم.
((( ِ
الص ْغو ـ بالكرس والفتح :امليل.
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للمذهبيــة اإلســامية ،لذلــك فمــن معايــر احلكــم
الرشــيد هــو تنميــة هــذا املــزاج االجتامعــي وتلبيــة
ِ
ـم» ويف
متطلباتــه وهــو مــا عــر عنــه « َف ْل َي ُكـ ْن ص ْغـ ُـو َك َلُـ ْ

تأكيــد لــذات املعنــى جــاء يف مــوارد أخــرى مــن النــص
قيــد البحــث ال يســع املقــام لبحثهــا مجيعــا ،نشــر منهــا
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قولــه «عليــه الســام»:

ش ٌء بِ َأ ْد َعــى إِ َل ُح ْسـ ِ
ـن َوال
ـن َظـ ِّ
ـم َأ َّنـ ُه َل ْيـ َ
َ
«وا ْع َلـ ْ
ـس َ ْ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ـن ال َّظ ِّن
ـم ،ـ إىل قولــه ـ َفـإِ َّن ُح ْسـ َ
ـن ْ
بِ َرع َّيتــه مـ ْ
إح َســانه إِ َل ْي ِهـ ْ
ـن َظنُّـ َ
َي ْق َطـ ُـع َعنْـ َ
ـك
ـن َح ُسـ َ
ـك ن ََصبـ ًا َط ِويـاًَ ،وإِ َّن َأ َحـ َّـق َمـ ْ
ِ
ِ
ـاء َظنُّـ َ
ـك
ـن َبـاَؤُ َك عنْــدَ ُهَ ،وإِ َّن َأ َحـ َّـق َمـ ْ
ـن َح ُسـ َ
بِــه َلـ ْ
ـن َسـ َ
ِ
ـاء َبـاَؤُ َك ِعنْــدَ ُه»(.)1
بِــه َلـ ْ
ـن َسـ َ
هــذه املقطــع يشــر إىل وظيفــة احلكــم الصالــح يف

تنميــة روح الفلســفة العامــة للمذهبيــة اإلســامية يف
املــزاج االجتامعــي والــذي خيــدم تعليــة متصاعــدة لقيــم

((( الرشيــف الــريض ،هنــج البالغة،مصــدر ســابق ،ص 396
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العــدل يف الفعاليــات االجتامعيــة واالقتصاديــة وغريها.
( )3تكام��ل مس��تويات البن��اء القدرات��ي
للمجتم��ع:

مــن أهــم مناهــج نظريــة العدالــة يف حتقيــق الغايــات

العليــا هــو منهــج تكامــل مســتويات البنــاء القــدرايت

لطبقــات املجتمــع ،إذ أن التبايــن يف مســتوى البنــاء
القــدرايت ينتــج عنــه تبايــن طبقــي عــى مســتوى الفاعلني
االجتامعيــن االقتصاديــن معرفيــا ،هــذا التبايــن هــو

مــن اخلصائــص الرضوريــة التلقائيــة حلركــة التطــور
التكامــي وتنــوع مســتويات البيئــة التكامليــة ،وهــذا
يشــر إليــه اإلمــام عليــه الســام بقولــه:

ـح َب ْع ُض َهــا إالَّ
الر ِع َّي ـ َة َط َب َقـ ٌ
ـات الَ َي ْص ُلـ ُ
َ
ـم َأ َّن َّ
«وا ْع َلـ ْ
ِ
ِ
ـن َب ْعــض».
بِ َب ْعــضَ ،والَ غنَــى بِ َب ْعض َهــا َعـ ْ
اىل هنايــة الفقــرات التــي أوضحــت أنــواع

وتقســيامت الفاعلــن يف خمتلــف أنــواع ومســتويات
الفاعليــة ،وإن وظيفــة احلكــم الرشــيد هــي أن تــؤدي
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الدولــة وظيفتهــا يف ادامــة العالقــة بــن هــذا املســتويات
يف ســياق التفاعــل التكامــي مــن خــال اســرتيجيات

أساســية وضعتهــا املذهبيــة اإلســامية لتحقيــق ذلــك
وهــي اســراتيجية الرشــد واســراتيجية التمكــن،
واســراتيجية التصحيــح املــوازي(.)1
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((( د .طالــب حســن فــارس الكريطــي ،االقتصــاد اإلســامي
والفقــر تأصيــل نظــري ملنهج اقتصــاد بال فقر يف املذهــب االقتصادي
اإلســامي ،مركــز كربــاء للدراســات والبحوث،كربــاء -
العــراق ،ط2014 ،1م ،ص  367ومــا بعدهــا.

املبحث الثالث
متضمنات العهد من املفردات البنائية لدور
الدولة يف املذهب االقتصادي اإلسالمي.

تظهــر أبعــا ًد مهمــة ملضامــن العهــد وبشــكل
واضــح عــن دور الدولــة االقتصــادي كــا يصوغــه

املذهــب االقتصــادي اإلســامي ،ويمكــن اســتنتاج

عنــارص املخطــط النظــري لنظريــة دور الدولــة يف
املذهــب االقتصــادي اإلســامي عــر فقــرات النــص

قيــد البحــث يف ســياق النقــاط التاليــة:

أو ًال :املفاهي��م األساس��ية اليت تدخل يف بن��اء نظرية دور
الدولة يف املذهب االقتصادي اإلسالمي:
وردت يف العهــد اإلشــارة إىل العديــد مــن املفاهيــم

اإلســامية التــي تدخــل يف بنــاء املذهــب االقتصــادي
اإلســامي ،أذ قــدّ م العهــد صــورة ملفاهيــم هــذه القيــم

مــن ناحيــة صلتهــا باملذهبيــة اإلســامية ،وبذلــك
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نحصــل عــى تفســر حمــدد لظاهــرة اجتامعيــة أو

أقتصاديــة يف نمــوذج مفهــوم يمكــن االعتــاد عليــه يف

تكويــن صــورة املذهــب االقتصــادي اإلســامي ،ومــن
هــذه املفاهيــم التــي تضمنهــا العهــد التــايل:
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 -1مفه��وم التج��ارة والرب��ح التج��اري ومربرات��ه يف
احلي��اة االقتصادي��ة:

تضمــن العهــد التعــرض لعــدة حقائــق تتعلــق

بالتجــارة ومنهــا مفهــوم الربــح التجــاري الــذي
يمكــن أن نســتخلصه مــن النــص التــايل الــذي يؤكــد

عــى األمهيــة االقتصاديــة للتجــار ويقرهنــم بــذوي
الصناعــات فاحليــاة االقتصاديــة ال قــوام هلــا:

ِ ِ
«إِالَّ بِالت َُّّج ِ
ــون
يت َِم ُع َ
ــار َو َذ ِوي ِّ
الصنَا َعــات ،ف َيــا َ ْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
()1
ــو ِاق ِه ْم،
َع َل ْيــه م ْ
ــن َأ ْس َ
يمونَــ ُه م ْ
ــن َم َرافق ِه ْ
ــم َ ،و ُيق ُ
وي ْك ُفون ِ
الت ُّف ِ (ِ )2
ــق
ــم ممّــا الَ َي ْب ُلغُــ ُه ِر ْف ُ
ــم م َ
َُ ْ
ََ
ــق بِ َأ ْيدهيِ ْ
ــن َّ َ

((( املرافق :أي املنافع التي جيتمعون الجلها
((( الرتفــق :أي التكســب بأيدهيــم مــا ال يبلغــه كســب غريهــم

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ِ
ــم » ( .)1
َغ ْ ِي ه ْ

ثم يقول يف موضع آخر:

ــار و َذ ِوي الصنَاع ِ
ــم ْاســت َْو ِ
ــات،
ِّ َ
ص بِالت َُّّج ِ َ
« ُث َّ
ِ ِ
ـمَ ،وا ُْل ْض َطـ ِـر ِ
َو َأ ْو ِ
ب بِ َملِـ ِـه(،)2
ـم َخـ ْـر ًا :ا ُْلقي ـ ِم من ُْهـ ْ
ص ِبِـ ْ
ِ
وا ُْل َت ِّف ِ (ِ ِ )3
اب
ــوا ُّد ا َْلنَافــعَِ ،و َأ ْســ َب ُ
ــم َم َ
ــق بِ َبدَ نــهَ ،فإِ َّنُ ْ
َ َ
ا َْلرافِـ ِـق( ،)4وجالَّبــا ِمــن ا َْل ِ
باعـ ِـد َوا َْل َطـ ِ
ـارحِ (ِ ،)5ف َبـ ِّـر َك
َ
َ ُ َُ
َ
ِ
ـكَ ،و َح ْيـ ُ
ك َو َج َبلِـ َ
َو َب ْحـ ِـر َكَ ،و َسـ ْـهلِ َ
ـاس
ـم النَّـ ُ
ـث الَ َي ْلتَئـ ُ
ِ ِ ِ
ُــون َع َل ْي َهــا».7
ي َ ِتئ َ
َل َواضع َهــا(َ ،)6والَ َ ْ
من سائر الطبقات.
((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص  397ـ .398
((( املضطرب بامله :املرتدد به بني البلدان.
((( املرت ّفق :املكتسب.
((( ا َمل َرافِق :ما ينتفع به من األدوات واآلنية.
((( املطارح :االماكن البعيدة.
((( اليلتئــم النــاس ملواضعهــا أي :ال يمكــن التئــام النــاس
واجتامعهــم يف مواضــع تلــك املرافــق مــن تلــك االمكنــة.
((( هنج البالغة ،مصدر سابق.
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هــذه النصــوص تبــن أن مفهــوم التاجــر يف

االقتصــاد اإلســامي يشــرك مــع مفهــوم الصانــع الذي

يقــوم بعمليــة تطويــر املــادة اخلــام إىل مــادة أكثــر مالئمــة

للمنفعــة االســتعاملية عنــد املســتهلك وأي مســتخدم
للســلعة ،فالتاجــر عــى وفــق هــذا املفهــوم يــارس ذات

66

النشــاط الــذي يعظــم املنافــع االســتعاملية عــر النشــاط

التبــاديل الــذي خيلــق التوافــق بــن املنافــع االســتعاملية
والتبادليــة للســلعة مــن القيــام بــدور الوســيط بــن املنتج
واملســتهلك وعــر خلــق االتاحــة يف املعــروض الســلعي

عــر النشــاط التســويقي ومــا يتضمنــه مــن خدمــات،
وهنــا يتضــح مفهــوم التجــارة يف املذهــب االقتصــادي
اإلســامي بكوهنــا نشــاط ًا منتجـ ًا عــر توظيــف عنــارص
إنتــاج مــن رأس املــال والعمــل واملعرفــة للوصــول

إىل زيــادة املنافــع االســتعاملية عــر خدمــات النشــاط
التبــاديل يف الســوق ،ويف ضــوء مــا يعطيــه النــص للتاجــر

مــن مفهــوم قائــم عــى تربيــر كســب التاجــر بــا يبذلــه
مــن عمــل مــن نــوع خــاص فــإن الوســاطة بــن املنتــج

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

واملســتهلك التــي يقــوم هبــا التاجــر يشــرط هبــا ان ال

تتحــول إىل عمــل طفيــي ال يقــوم عــى بــذل العمــل
واجلهــد ومــن ثــم أوكل املذهــب االقتصادي اإلســامي

للدولــة حــق منــع العمــل الطفيــي يف النشــاط التبــاديل
ســواء يف تبــادل املنافــع أو تبــادل الســلع(.)1
 -2االحتكار:

وهنــا جانــب مــن موقــف املذهــب االقتصــادي

اإلســامي يف نظريتــه يف التجــارة ،عــر دور الدولــة
يف ضبــط النشــاط التجــاري يف نموذجــه املذهبــي مــن
خــال ممارســة الدولــة لدورهــا االقتصــادي كقــوة

ضبــط يف منــع االحتــكار بوصفــه خــروج عــن نمــوذج

النشــاط التجــاري الــذي يوافــق النظريــة ،اذ يقــول

«عليــه الســام»:

((( انظــر يف ذلــك :الصــدر ،خطــوط تفصيليــة عــن اقتصــاد
املجتمــع اإلســامي ،ضمــن جمموعــة االســام يقــود احليــاة،
مصــدر ســابق ،ص106ــــ .109
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ِ ِ
ــع ذلِ َ
ــم ِضيقــ ًا
ــم ـ َم َ
َ
ــك ـ َأ َّن ِف كَثــر من ُْه ْ
«وا ْع َل ْ
ِ
احتِــكَار ًا ()3لِ ْل َمنَافِــعِ،
َفاحشــ ًاَ ،و ُش ّ
ــح ًا(َ )2قبِيحــ ًاَ ،و ْ
ــرة لِ ْلعام ِ
و َ َتكُّــ ًا ِف ا ْلبِياع ِ
ــاتَ ،وذلِ َ
ــة،
َ
ــك َب ُ
َ َ
َ َّ
ــاب َم َ َّ
ِ
ِ
ـن االْ ْحتِـك ِ
َارَ ،فـإِ َّن َر ُسـ َ
ـول
ـب َعـ َـى ا ْلـ ُـوالَةَ ،ف ْامنَـ ْـع مـ َ
َو َع ْيـ ٌ
اهللِ(صــى اهلل عليــه وآلــه) َمنَـ َـع ِمنْــهَ ،و ْل َي ُكـ ِ
ـن ا ْل َب ْيـ ُـع َب ْيع ـ ًا
ـن عــدْ ل ،و َأسـعار الَ ُ ْت ِ
ـف بِا ْل َف ِري َقـ ْ ِ
حـ ُ
ـن
َ ْ َ
َسـ ْـمح ًا :بِ َم َو ِازيـ ِ َ
ِ
ــن ا ْل َبائِــ ِع َوا ُْل ْبتَــا ِع(.)5(»)4
م َ

()1
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وبوصــف أن األســعار االحتكاريــة هــي تعــر عــن

قيمــة مصطنعــة خلقتهــا ظــروف االحتــكار وإن الربــح

الناتــج مــن القيمــة التبادليــة املصطنعــة هــو ربــح غــر
موافــق ملفهــوم الربــح الــذي يقــره املذهــب االقتصــادي

((( الضيق :عرس املعاملة.
الشح :البخل.
(((
ّ
((( االحتــكار :حبــس املطعــوم ونحــوه عــن النــاس ال
يســمحون بــه إال بأثــان فاحشــة.
((( املبتاع ـ هنا :املشرتي.
((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص  403ـ .404

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

اإلســامي لذلــك تعمــل الدولــة هنــا عــى منــع
االحتــكار لتبنــي التجــارة يف نموذجهــا االقتصــادي

الســليم ،أن مصــدر االحتــكار األســايس هــو احتــكار

مــن يملــك املــواد األوليــة املســتخرجة مــن الطبيعــة
وفــرض أســعار احتكاريــة عــى املنتجــن الذيــن ينقلــون

ارتفــاع أســعار املــواد األوليــة إىل أســعار الســلع املنتجــة
ومــن ثــم فــإن هــذه القيمــة املصطنعــة التــي أوجدهــا
االحتــكار ناشــئة مــن حتكــم بجــزء مــن املــوارد الطبيعيــة

وألن مبــدأ التســخري يضــع قواعــد اإلنتــاج مــن الطبيعــة

التــي متكــن املجتمــع مــن اشــباع حاجاتــه التكامليــة.

لذلــك فــأن حــرف مســار اإلنتــاج األويل عــن

مســاره والــذي أدى إىل حــرف مســار اإلنتــاج الثانــوي

عــن مســاره يف سلســلة القيمــة كل ذلــك يضــع عــى

عاتــق الدولــة التدخــل ملنــع االحتــكار بوصفــه جــزء
مــن دورهــا يف ضــان ســامة الشــكل املذهبــي لإلنتــاج
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والتوزيــع(.)1
ومــن أشــكال االحتــكار املهمــة هــو احتــكار النقــد

الــذي يســمح بفــرض ســعر احتــكاري عنــه يتمثــل

بالفائــدة الربويــة بــدال عــن ســعره الطبيعــي وهــو عائــد
االســتثامر أو قيمتــه يف املبادلــة مــن الســلع واشــكال
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الثــروة(.)2

 -3م��وارد الدول��ة املالي��ة وملكيته��ا للم��وارد
الطبيعي��ة ودوره��ا يف حتقي��ق غاي��ات املذه��ب
االقتص��ادي:

جــاء احلديــث يف الفقــرات األوىل مــن العهــد عــن

«اخلــراج» بوصفــه العنــوان العــام ملــوارد الدولــة مــن

االنــواع املختلفــة مــن ملكيتهــا( ،)3وهــو مــا يمكــن
((( املصدر السابق ،ص 92ـــ .97
((( املصدر السابق ،ص  102ــ .103
((( نــارص مــكارم الشــرازي ،نفحــات الواليــة ،مصــدر
ســابق ،ج  10ن ص 290ــــ .291

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

الدولــة مــن أداء دورهــا يف «العــارة» وهــو املصطلــح
الــذي يعــر عــن توفــر الــروط واخلصائــص الالزمــة

يف البيئــة املالئمــة حلركــة التطــور التكامــي ،وهــذا الربط

بــن اخلــراج والعــارة تصــدر نصــوص العهــد اذ يقــول
اإلمــام عــي عليــه الســام:

ِِ
«هـ َـذا َمــا َأ َمـ َـر بِـ ِـه َع ْبــدُ اهللِ َعـ ِ َ
ـنَ ،مالِـ َ
ـك
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـي أمـ ِ ُ
ٌ
بــن َْ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ـر:
ـر ِف َع ْهــده إِ َل ْيــه ،حـ َ
ْ َ
ـن َوالَّ ُه مـ ْ َ
الــارث االْ ْشـ َ َ
جبايــة َخ َر ِ
اج َهــاَ ،و ِج َهــا َد َعدُ ِّو َهــاَ ،و ْاســتِ ْصال ََح َأ ْهلِ َهــا،
َو ِعـ َـا َر َة بِال َِد َهــا»(.)1
ونالحــظ هنــا الربــط بــن املفاهيــم الثــاث

«اخلــراج واالســتصالح والعــارة» وداللتــه يف فلســفة
املذهــب االقتصــادي اإلســامي يف متكــن الدولــة

الداء وظيفتهــا يف الضبــط املذهبــي لعمليــة إدامــة توفــر

الــروط واخلصائــص الالزمــة يف البيئــة املالئمــة حلركــة
التطــور التكامــي وهــذا مــا عــر عنــه يف موضــع آخــر من

((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص  292ـ .393
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العهــد اذ يقــول «عليــه الســام»:

ـم االْ ْرز َ
َاق(َ ،)1ف ـإِ َّن ذلِـ َ
ـم
ـك ُقـ َّـو ٌة َُلـ ْ
ـم َأ ْس ـبِغْ َع َل ْي ِهـ ُ
« ُثـ َّ
َعـ َـى ْاســتِ ْص َ
الحِ َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم».
وهنــا يشــر النــص إىل العالقــة املوضوعيــة بــن

حالــة التمكــن ومســتوى االتاحــة يف القــدرات الــذي
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تتكفــل بــه الدولــة إذا مل يتــح للفــرد حتصيلــه مــن نشــاطه
بوصفــه فاعــ ً
ا اقتصاديــ ًا.
 - 4مسؤولية الدولة يف رعاية القطاع العام:

يف قوله عليه السالم:

ِ
ـن َن َظـ ُـر َك ِف ِعـ َـا َر ِة االْ ْر ِ
ـن َن َظـ ِـر َك
ض َأ ْب َلــغَ مـ ْ
«و ْل َي ُكـ ْ
َ
ِف ْاســتِ ْجال ِ
َب َْ
الـ َـراجِ ِ ،ال َّن ذلِـ َ
ـك الَ ُيــدْ َر ُك إِالَّ َبا ْل ِعـ َـا َر ِة،
اج بِ َغـ ْ ِ
ـب َْ
ا َدَ ،و َأ ْه َل َ
ـر ِعـ َـا َرة َأ ْخـ َـر َب ا ْلبِـ َ
ك
الـ َـر َ
ـن َط َلـ َ
َو َمـ ْ
ا ْل ِع َبــا َدَ ،و َل ْ َي ْس ـت َِق ْم َأ ْمـ ُـر ُه إِالَّ َقلِي ـاً»(.)2
((( أسبغ عليه الرزق :أكمله وأوسع له فيه.
((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص .401

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

يظهــر يف هــذا النــص موقــف املذهــب االقتصــادي

اإلســامي عــن مســؤولية الدولــة يف رعايــة القطــاع
العــام إذ أن العالقــة بــن عــارة األرض وحجــم اخلــراج

وأمهيــة األخــر كمــورد أســايس يف موازنــة الدولــة
واإلنفــاق العــام املحقــق ألهدافهــا ،هــذه احلقيقــة تضــع

الدولــة أمــام مســؤولية تنميــة اإلنتــاج عــر التدخــل
املبــارش يف اإلنفــاق العــام أو غــر املبــارش عــن طريــق

دعــم االســتثامر اخلــاص يف املــوارد الطبيعيــة التــي متثــل

وعــاء اخلــراج وهــذه األبعــاد تدخــل حتــت مفهــوم
العــارة الــذي هــو أوســع مــن مفهــوم التنميــة يف املفهوم
احلديــث(.)1

((( ينظــر يف ذلــك :د.ابراهيــم حســن العســل ،التنميــة يف
الفكــر اإلســامي ،جمــد املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــر
والتوزيــع ،بــروت ـ لبنــان ،ط2006 ،1م ،ص  120ــــ .122
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 -5مس��ؤولية الدول��ة يف احلف��اظ عل��ى القي��م
التبادلي��ة:

يف قوله «عليه السالم»:
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ــمح ًا :بِ َم َو ِاز ِ
«و ْل َيك ِ
يــن َعــدْ ل،
ُــن ا ْل َب ْي ُ
َ
ــع َب ْيعــ ًا َس ْ
ِ
ـف بِا ْل َف ِري َقـ ِ ِ
و َأسـعار الَ ُ ْت ِ
حـ ُ
ـن
َ ْ َ
ـن ا ْل َبائـ ِع َوا ُْل ْب َتــا ِع َف َمـ ْ
ـن مـ َ
ْ
ِ
ف(ُ )1ح ْكـ َـر ًة(َ )2ب ْعــدَ َنْيِـ َ
ـب
ـار َ
ـك إِ َّيــا ُه َفنَك ِّْل()3بــه َو َعاقـ ْ
َقـ َ

ِف َغ ْ ِ
ساف(.)5(»)4
ــر إِ ْ َ

يف هــذا النــص يطــرح مفهــوم الثمــن العــادل أو

القيمــة العادلــة وعالقتــه باالحتــكار ومســؤولية الدولــة

يف مراقبــة النشــاط التبــاديل لضــان بقــاء القيــم التبادليــة

يف صورهتــا املقبولــة عــى وفــق املذهــب االقتصــادي
((( قارف :أي خالط.
((( ُ
احلك َْرة ـ بالضم :االحتكار.
((( َنكّل :أي أوقع به النكال والعذاب ،عقوبة له.
((( يف غري إرساف :أي من غري أن جتاوز حد العدل.
((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص .404

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

اإلســامي ،ويتــم ذلــك عــر معيــار نظريــة القيمــة

اإلســامية بوصفهــا ميــزان نظريــة العدالــة يف هــذا
اجلانــب ،إذ تقــوم نظريــة العدالــة عــى عامــل النــدرة

الطبيعيــة كمعيــار موضوعــي يف عدالــة التبــادل فمــن

خــال معيــار النــدرة الطبيعيــة يتحــدد الثمــن عــى وفــق

نــدرة املــادة األوليــة الداخلــة يف تكويــن الســلعة وعــى
وفــق نــدرة كميــة العمــل املطلــوب إلنتاجهــا ونوعيتــه

وعــى وفــق هذيــن العنرصيــن تتكــون القيمــة عــى وفــق

معيــار موضوعــي.

اال أن ظــروف العــرض والطلــب قــد تتيــح القــدرة

لــدى بعــض أطــراف التبــادل خلــق ظــروف نــدرة
مصطنعــة عــر التحكــم بتدفــق الســلع واملنافــع يف دورة

التبــادل ومــن ثــم تظهــر األســعار التــي تتجــاوز القيمــة
التبادليــة التــي حتددهــا العوامــل املوضوعيــة الطبيعيــة،

وهــذه األســعار تنشــأ عــن قــوة االحتــكار وهــي متثــل
انحــراف عــن نمــوذج التبــادل املقبــول مذهبيــا.
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وهنــا تــرز وظيفــة الدولــة كقــوة ضبــط مذهبــي

تعمــل عــى إعــادة ميــزان التبــادل إىل حالتــه الطبيعيــة

العادلــة ،ولكــون مســألة حتديــد نقطــة البدايــة يف خلــق
القيــم املصطنعــة يف الســوق قــد جتــزئ املســؤولية عــن

نشــوء هــذه القيــم بــن أطــراف عــدّ ة.
76

لذلــك تقتــي العدالــة التــدرج يف ممارســة ســلطة

الضبــط يف منــع االحتــكار ومراقبــة األســعار مــن قبــل
اجهــزة الدولــة ،لذلــك يضــع النــص مبــدأ النهــي
واالعتــدال كمعايــر اجرائيــة يف ممارســة ســلطة الضبط،

كــا أن مصطلــح «البيــع الســمح» الــذي ورد يف النــص
يعــر عــن البعــد الشــكيل يف رشوط التبــادل والبعــد

االخالقــي يف فلســفة التبــادل ،فمــن خــال تفاعــل
هذيــن البعديــن يتكــون لدينــا مفهــوم البيــع الســمح أو
اجلانــب االقتصــادي ملفهــوم التســامح( )1وهــو مفهــوم

((( د .طالــب حســن فــارس الكريطــي :العالقــة بــن
قيمــة التســامح والســياحة الدينيــة يف االقتصــاد اإلســامي

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

غنــي يعكــس مضامــن تكامــل املذهبيــة اإلســامية
يف تنظيــم أبعــاد البيئــة العامــة للنشــاط احليــايت للفــرد
واملجتمــع.

 -6دور الدولة يف بناء القدرات اإلنسانية:

وفقــا ملنهجيــة املذهبيــة اإلســامية يف العالقــة بــن

اإلنســان وغاياتــه فــإن الوســائل املوصلــة إىل هــذه

الغايــات هــي القــدرات االنســانية التــي تتولــد عــر بيئــة
التطــور التكامــي وهــي القــوة املحركــة ملســار التطــور

التكامــي نحــو غايتــه ،والدولــة بوصفهــا املؤسســة
العليــا التــي متثــل اإلرادة املذهبيــة موضوعيــا ،فــإن

النــص التــايل يف العهــد حيــدد مســؤولية الدولــة يف تنميــة
والوضعــي ،تأصيــل نظــري مفاهيمــي يف ضــوء االقتصــاد
اإلســامي ودراســة تطبيقيــة عــى عينــة مــن الســائحني يف
حمافظــة كربــاء املقدســة  ،2015جملــة الســبط ،مركــز كربــاء
للدراســات والبحــوث ،العــدد الثــاين ـ الســنة االوىل1437 ،
هـــ 2016 ،م ،ص 207ـ .212
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القــدرات االنســانية وضــان توظيفهــا خلدمــة املجتمــع

الصالــح إذ يقــول عليــه الســام:

«ثــم اعــرف لــكل امــرئ منهــم مــا أبــى ،وال تضيفن

بــاء أمــرئ إىل غــره ،وال تقــرن بــه دون غايــة بالئــه،
78

وال يدعونــك رشف أمــرئ إىل أن تعظــم مــن بالئــه مــا
كان صغــر ًا ،وال ضعــة امــرئ إىل أن تســتصغر مــن
بالئــه مــا كان عظي ـ ًا» .
()1

 -7املناهج اليت حيددها االقتصاد اإلسالمي للدولة:

حيــدد املذهــب االقتصــادي اإلســامي جمموعــة

مــن املناهــج التــي جتــب ان تســعى الدولــة للوصــول

اليهــا جتســيدا لدورهــا الــذي يرســمه املذهــب يف جتســيد
فلســفته العامــة وحتقيــق غاياتــه ،عــن طريــق نــص العهــد
يمكــن أن نقــف عــى بعــض تلــك املناهــج التــي حددهــا

العهــد لــويل االمــر وهــي بمثابــة املــؤرشات التــي
((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص.399

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

يمكــن يف ضوئهــا رســم السياســة االقتصاديــة يف ضــوء
املعطيــات املتحركــة يف الواقــع املوضوعــي ،ومــن هــذه
املناهــج التــي حددهــا العهــد وتــم بحثهــا يف نصوصــه

آنفــا يف ســياق املباحــث الســابقة هــي التــايل:

أ -حتقي��ق منه��ج االنص��اف لتنفي��ذ متطلب��ات
نظري��ة العدالة:

مــن خــال بنــاء قــدرات منهــج اإلنصــاف ليحقــق

نظــام إدارة الدولــة صلتــه بنظريــة العدالــة اإلســامية
ويكــون بمثابــة إمضــاء وتشــغيل الســراتيجية املذهبيــة

اإلســامية وضــان احلركــة عــى املســار إىل غاياهتــا

العليــا.

ب  -تطبيق منهج الوسطية:

الــذي يتحقــق مــن خاللــه تعليــة متصاعــدة لدائــرة

العــدل عــر تفعيــل اإلرادة املذهبيــة يف اإلدراك والفعــل

االجتامعــي.
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ج  -تطبي��ق منه��ج تكام��ل مس��تويات البن��اء
القدرات��ي لطبق��ات اجملتم��ع:

وظيفــة احلكــم الرشــيد هــي أن تــؤدي الدولــة

وظيفتهــا يف إدامــة العالقــة بــن مســتويات البنــاء

القــدرايت لطبقــات املجتمــع يف ســياق التفاعــل التكامــي
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عــر اســرتيجيات أساســية وضعتها املذهبية اإلســامية

لتحقيــق ذلــك وهــي اســراتيجية الرشــد ،واســراتيجية
التمكــن ،واســراتيجية التصحيــح املــوازي.

د -منهج الضبط املذهيب للنشاط االقتصادي:

تطبــق الدولــة هــذا املنهــج عــر التدخــل املبــارش يف

النشــاط االقتصــادي عــر القطــاع العــام او غــر املبــارش

عــن طريــق توجيــه حركــة االنتــاج عــر توظيفهــا
مللكيتهــا للمــوارد الطبيعيــة وقدراهتــا املاليــة والترشيعيــة
ومراقبتهــا للنشــاط االقتصــادي واســتعامل قــوة اإللــزام

لدهيــا ملنــع الظاهــر التــي متثــل انحــراف عــن النمــوذج
املذهبــي مثــل االحتــكار الــذي يمثــل انحــراف النشــاط

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

التبــاديل عــن نموذجــه املذهبــي.
هـ -منهج اقتصاد بال فقر(:)1

والــذي تــؤدي الدولــة عــره وظائــف عديــدة

للوصــول إىل مســتوى مــن أداء النظــام االقتصــادي
يمنــع ظهــور ظاهــرة الفقــر ،ومالمــح هــذه الوظيفــة

تضمنتهــا مــوارد عــدة مــن العهــد وكالتــايل:

 )1مســؤولية الدولــة يف الضــان االجتامعــي :تقــدم

الدولــة الضــان االجتامعــي للفئــات دون مســتوى

التمكــن الــكايف عــر إدارهتــا ملبــدأ التكافــل العــام
وتطبيــق مبــدأ حــد الكفايــة لرفــع مســتوى التمكــن

اجلوهــري( ،)2هــذه األبعــاد تضمنتهــا الفقــرة التاليــة مــن
((( ينظــر يف ذلــك :طالــب الكريطــي ،االقتصــاد اإلســامي
والفقــر ،مصــدر ســابق،ص  178ــــ .185
((( طالــب الكريطــي :دور الدولــة يف املذهــب االقتصــادي
اإلســامي ،رســالة ماجســتري مقدمــة إىل جامعــة القادســية ـ
كليــة االدارة واالقتصــاد ،،ص 34ــــ.36
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العهــد.
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ِ ِ
ِ
ـن الَ ِحي َل َة َُل ْم
السـ ْف َل م َن ا َّلذيـ َ
ـم اهللَ اهللَ ِف ال َّط َب َقــة ُّ
« ُثـ َّ
َوا َْل َســاكِني َوا ْلــ ُـم ْحت ِ
ني َو َأ ْهـ ِ
ـل ا ْل ُب ْؤ َســى(َ )1والز َّْمنَى(،)2
َاج َ
ِ
ِِ
ِ ()3
ِ ِ
اح َفـ ْ
ـظ هلل َمــا
ـر ًا(َ ،)4و ْ
ف ـإ َّن ف هــذه ال َّط َب َقــة َقانع ـ ًا َو ُم ْعـ َ ّ
يهــم ،واجعـ ْـل َُلــم ِقسـ ً ِ
ِ ِ
اس ـتَح َف َظ َ ِ
ـن
ـا مـ ْ
ك()5م ْن َح ِّقــه ف ِ ْ َ ْ َ
ْ ْ
ْ
ْ
ـك ،و ِقسـ ًا ِمن َغـا ِ
ِ ِ
َّت(َ )6صـ َـو ِاف( )7االْ ْسـ َ
ا ِم ِف
ْ
َب ْيــت َمالـ َ َ
ِ
ـم ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي لِ ْ
ك ُِّل َب َلــد ،فـإِ َّن لِ ْ
ال ْد َنــىَ ،وك ٌُّل
ال ْقـ َ
ـى من ُْهـ ْ
ِ
ا َي ْشـغَلن َ
ـم َب َطـ ٌـر(َ ،)8فإِن َ
يت َح َّقـ ُهَ ،فـ َ
َّك
ـر ِع َ
َّك َعن ُْهـ ْ
َقــد ْاسـ ُ ْ
((( البؤسى ـ بضم أوله :شدة الفقر.
بالزمانــة
الز ْمنَــى ـ بفتــح أو لــه :مجــع زمــن وهــو املصــاب َ
((( َ
ـ بفتــح الــزاي ـ أي العاهــة ،يريــد أربــاب العاهــات املانعــة هلــم
عــن االكتســاب.
((( القانع :السائل.
((( ا ُمل ْع ّرت ـ بتشديد الراء :املتعرض للعطاء بال سؤال.
است َْح َف َظك :طلب منك حفظه.
((( ْ
((( َغ ّالت :ثمرات.
((( صوايف اإلسالم :مجع صافية ،وهي أرض الغنيمة.
((( َب َطر :طغيان بالنعمة.

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

ِ
ــذر بِت َْضيِيــ ِع التَّافِــه(ِ )1الحك ِ
َام َ
ــم.
َ
ْ
الَ ُت ْع َ ُ
ــر ا ُْل ِه َّ
ــك ا ْلكَث َ
ِ
()2
هـ َ
َفـ َ
ـم(،)3
ـمَ ،والَ ت َُص ِّعـ ْـر َخــدَّ َك َُلـ ْ
ـك َعن ُْهـ ْ
ا ت ُْشــخ ْص َ َّ
ــك ِمنْهــم ِمَّــن َت ْقت ِ
ــن الَ َي ِص ُ
َح ُمــ ُه
ــل إِ َل ْي َ ُ ْ ْ
ــور َم ْ
َو َت َف َّقــدْ ُأ ُم َ
ِ
()5
()4
الر َج ُ
ــك ثِ َقت َ
ــالَ ،ف َف ِّــر ْغ ِالولئِ َ
َــك
ا ْل ُع ُي ُ
ــون َ ،و َ ْتق ُــر ُه ِّ
ِ
ـل َْ
ـن َأ ْهـ ِ
اضــعَ ،ف ْل َ ْي َفـ ْـع إِ َل ْيـ َ
ال ْش ـ َي ِة َوالت ََّو ُ
ـم،
مـ ْ
ور ُهـ ْ
ـك ُأ ُم َ
ـم ا ْع َمـ ْـل فِ ِ
ـم َباالْ ْعـ َـذ ِار إِ َل اهللِ َت َعـ َ
ـال(َ )6يـ ْـو َم َت ْل َقــا ُه،
يهـ ْ
ُثـ َّ
ــة َأحــوج إِ َل االْنص ِ
ــن الر ِعي ِ
َفــإِ َّن ُ ِ ِ
ــاف
َ
ْ َ ُ
هــؤالَء م ْ
ــن َب ْ ِ َّ َّ
ــة ح ِّق ِ
ِ ِ
ِمــن َغ ِي ِهــم ،وك ٌُّل َف َأع ِ
ــذ ْر إِ َل اهللِ َت َع َ
ــه
ــال ِف ت َْأد َي َ
ْ
ْ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ـن
السـ ِّ
ـن( )7مَّـ ْ
الر َّقــة ِف ِّ
إِ َليــهَ .و َت َع َّهــدْ َأ ْهـ َـل ا ْل ُي ْت ـ ِم َو َذ ِوي ِّ
((( التافه :احلقري.
((( ال ت ُْشــخص مهــك :أي ال تــرف اهتاممــك عــن مالحظــة
شــؤوهنم.
((( ص ّعر خدّ ه :أماله إعجاب ًا وكرب ًا.
((( تقتحمه العني :تكره أن تنظر اليه احتقار ًا وازدرا ًء.
((( َفـ ِّـرغ الولئــك ثقتــك :أي اجعــل للبحــث عنهــم أشــخاص ًا
يتفرغــون ملعرفــة أحواهلــم يكونــون ممــن تثــق هبــم.
((( باالعذار إىل اهلل تعاىل :أي بام يقدم لك عذر ًا عنده.
((( ذوو الر ّقة يف السن :املتقدمون فيه.
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ِ
ِ
ـب لِ ْل َم ْسـ َـأ َل ِة َن ْف َس ـ ُهَ ،وذلِـ َ
ـك َعـ َـى
الَ حي َل ـ َة َل ـ ُهَ ،والَ َينْصـ ُ
ا ْلـ ُـوالَ ِة َث ِقيـ ٌـلَ ،و َْ
الـ ُّـق ُك ُّل ـ ُه َث ِقيـ ٌـلَ ،و َقــدْ ُ َ
ي ِّف ُف ـ ُه اهللُ َعـ َـى
ِ
َ
ـروا َأ ْن ُف َسـ ُـه ْمَ ،و َوثِ ُقــوا بِ ِصــدْ ِق
أ ْقـ َـوام َط َل ُبــوا ا ْل َعاق َبـ َة َف َصـ َ ُ
ِ
ــم»(.)1
َم ْو ُعــود اهللِ َُل ْ
هــذه الفقــرات مــن النــص تقــرر بشــكل واضــح
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مســؤولية الدولــة يف الضــان االجتامعــي للفئــات التــي

تقــع دون مســتوى التمكــن الــكايف وهــو املســتوى
عــر عنــه عليــه الســام:
الــذي ّ

ِ
«ال َّطب َقـ ِـة السـ ْف َل ِمـ ِ
ـم َوا َْل َســاكِني
ـن ا َّلذيـ َ
َ
َ
ـن الَ حي َلـ َة َُلـ ْ
ُّ
َوا ْلــ ُـم ْحت ِ
ني َو َأ ْه ِل ا ْل ُب ْؤ َســى َوالز َّْمنَى».
َاج َ
والذيــن تتكفــل الدولــة برفــع مســتوى متكينهــم مــن

مواردها:

ِ
ـت مالِـ َ ِ
ِ
«واجعـ ْـل َُلــم ِقسـ ً ِ
ـن
ـكَ ،وقس ـ ًا مـ ْ
ـا مـ ْ
َ ْ َ
ـن َب ْيـ َ
ْ
ْ
ِ
ــو ِاف االْ ْســ َ
ا ِم ِف ك ُِّل َب َلــد».
َغــاَّت َص َ

((( هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص 404ــ.405

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

وهــذه الوظيفــة للدولــة يف غايــة األمهيــة لتحقيــق

غايــات املذهبيــة اإلســامية ألهنــا تتعلــق بإتاحــة
املســتوى الــروري مــن التمكــن االقتصــادي الدامــة

التطــور التكامــي لفئــة مــن الفاعلــن االجتامعيــن دون
كوهنــم فاعلــن اقتصاديــن اذ يقــول «عليــه الســام»:

ـن الر ِعيـ ِـة َأحــوج إِ َل االْنصـ ِ
ِ ِ
ـاف
َ
ـن َبـ ْ ِ َّ َّ ْ َ ُ
« َفـإِ َّن هـ ُـؤالَء مـ ْ
ــة ح ِّق ِ
ِ ِ
ِمــن َغ ِي ِهــم ،وك ٌُّل َف َأع ِ
ــذ ْر إِ َل اهللِ َت َع َ
ــه
ــال ِف ت َْأد َي َ
ْ
ْ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ـن
السـ ِّ
ـن( )1مَّـ ْ
الر َّقــة ِف ِّ
إِ َليــهَ .و َت َع َّهــدْ َأ ْهـ َـل ا ْل ُي ْت ـ ِم َو َذ ِوي ِّ
ِ
ِ
ـب لِ ْل َم ْسـ َـأ َل ِة َن ْف َس ـ ُهَ ،وذلِـ َ
ـك َعـ َـى
الَ حي َل ـ َة َل ـ ُهَ ،والَ َينْصـ ُ
ا ْلـ ُـوالَ ِة َث ِقيـ ٌـل».

((( ذوو الر ّقة يف السن :املتقدمون فيه.
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االستنتاجات والتوصيات

يف ض��وء النتائ��ج ال�تي توصل إليه��ا البحث ميك��ن بناء
العدي��د من االس��تنتاجات والتوصيات.
االستنتاجات وأهمها التالي:

 .1احتــوى العهــد عــى مالمــح لصــورة متكاملــة

للمذهبيــة اإلســامية يف أبعادهــا االقتصادية والسياســية
واالجتامعيــة واألخالقيــة والعقائديــة وغريهــا ،وقــد

صبــت يف قالــب واحــد متكامــل يعــر عــن املخطــط

اإلســامي العــام لبنــاء املجتمــع الصالــح ،عــى أســس
الرؤيــة الكونيــة اإلســامية والغايــات العليــا التــي تعــر

عنهــا ونظريــة العدالــة املتولــدة منهــا.

 .2يقــدم العهــد جمموعــة مهمــة مــن املفاهيــم التــي

ختــدم عمليــة البنــاء النظــري للمذهــب االقتصــادي
اإلســامي.
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 .3يتبــن مــن العهــد مالمــح العالقــة بــن املذهــب

االخالقــي اإلســامي واملذهــب االقتصــادي وبــا خيــدم

الظهــور املوضوعــي للمذهــب االقتصــادي.

 .4يقــدم العهــد توصيفــا لــدور الدولــة يف املذهــب

االقتصــادي اإلســامي ومنهــج احلكــم الرشــيد أو
90

الصالــح بأبعــاده املتعــددة.

التوصيات

و يف ضــوء االســتنتاجات أعــاه يمكــن تقديــم

العديــد مــن التوصيــات:

 .1توظيــف مــا يكتنــزه العهــد مــن مفــردات

بــا ختــدم مقاربــات أعــى يف عمليــة البنــاء النظــري
للمذهــب االقتصــادي اإلســامي.

 .2االهتــام العلمــي بنتائــج البحــوث التي تكشــف

املضامــن املعرفيــة للعهــد واعتامدهــا كأســاس ملقاربــات

علميــة جديــدة اســتجابة للحاجــات املتجــددة يف الفكــر

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

االقتصادي اإلســامي.
 .3اعتــاد التوصيــف الــذي قدمــه العهــد لــدور

الدولــة االقتصــادي يف بنــاء سياســات احلكم الرشــيد يف
البلــدان اإلســامية لتوافــق العالقــة بــن الرؤيــة الكونيــة

للمجتمــع يف هــذه البلــدان ومتضمنــات انمــوذج احلكم

الرشــيد الــذي يقدمــه العهــد.
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العــرب1405 ،هـــ ،دون ذكــر معلومــات أخــرى.
6 )6فالــح حســن  ,تطــور ملكيــة األرايض وأصنافهــا يف العــر األمــوي
,دون ذكــر أي معلومــات أخــرى.
7 )7د .طالــب حســن فــارس الكريطــي ،االقتصــاد اإلســامي والفقــر
تأصيــل نظــري ملنهــج اقتصــاد بــا فقــر يف املذهــب االقتصــادي
اإلســامي ،مركــز كربــاء للدراســات والبحوث،كربالء ـــالعراق،
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ط2014 ،1م.

8 )8الصــــدر ،حممد باقــــر ،اقتصــادنـــا ،منشــورات مركز األبحاث
والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر (قــد) ،حتقيــق جلنــة
التحقيــق للمؤمتــر العاملــي لإلمــام الشــهيد الصــدر (قــدس
رسه) ،ط ،1مطبعــة رشيعــة قـــم2004 ،م.
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9 )9حممــد باقــــر الصـــدر،خطوط تفصيليــة عــن اقتصــاد املجتمــع
اإلســامي ــــ ضمن جمموعة اإلســام يقــود احلياة ،منشــورات
مركــز األبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر
(قــدس رسه) ،حتقيــق جلنــة التحقيــق للمؤمتــر العاملــي
لإلمــام الشــهيد الصــدر (قــدس رسه) ،ط ،1مطبعــة رشيعــة
قـــم،طهران إيــران2001 ،م.

1010نــارص مــكارم الشــرازي ،نفحــات الواليــة ،رشح عــري
جامــع لنهــج البالغــة ،منشــورات مدرســة االمــام عــي عليــه
الســام :قــم ـ ايــران،ج1482 ،10هـــ.

1111حممــد باقــر النــارصي ،مــع االمــام عــي عليــه الســام يف عهــده
إىل مالــك األشــر ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــروت ـ
لبنــان ،ط.1985 ،2
1212يعقــوب أبــن إبراهيــم ،أبــو يوســف ,اخلــراج ،دار املعرفــة

يف عهد اإلمام علي ( )gإىل مالك األشرت ()F

للنــر والطباعــة ،بــروت ،لبنــان .1979

1313حممــد شــوقي الفنجــري ،اإلســام وعدالــة التوزيــع االحتــاد
الــدويل للبنــوك اإلســامية،ط.1982 ،1

1414حممــد عــي التســخريي ،مخســون درســ ًا يف االقتصــاد
اإلســامي ،املــرق للنــر ،طهــران ،إيــران ،ط.2003 ،3
1515د.جعفــر عبــايس حاجــي ،املذهــب اإلقتصــادي يف اإلســام،
الكويــت ،مكتبــة األلفــن ،ط،1987 ،1
1616مرتــى مطهــري ،الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة ،منشــورات
مؤسســة الثقلــن الثقافيــة،ب ط2012،م
1717حممــد عمــر شــابرا ،مســتقبل علــم االقتصــاد مــن منظــور
اســامي ،ترمجــة رفيــق يونــس املــري ،دار الفكــر واملعهــد
العاملــي للفكــر اإلســامي ،ط 2004 ،1م،

1818حممــد تقــي مصبــاح اليــزدي ،دروس يف العقيــدة اإلســامية،
ترمجــة :هاســم حممــد،ج ،1مؤسســة اهلــدى ،ط1424 ،4هـــ،
1919حممــد بــن احلســن ،احلــر العامــي ،وســائل الشــيعة ،املكتبــة
اإلســامية ،طهــران ،ط1483 ،1هـــ.
	) .20طالــب حســن فــارس الكريطــي :العالقــة بــن قيمــة التســامح
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والســياحة الدينيــة يف االقتصــاد اإلســامي والوضعــي ،تأصيــل
نظــري مفاهيمــي يف ضــوء االقتصــاد اإلســامي ودراســة
تطبيقيــة عــى عينــة مــن الســائحني يف حمافظــة كربــاء املقدســة
2015م ،جملــة الســبط ،مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث،
العــدد الثــاين ـ الســنة االوىل 1437 ،هـــ2016 ،م.

2121طالــب الكريطــي :دور الدولــة يف املذهــب االقتصــادي

98

اإلسالمي،رســالة ماجســتري مقدمــة إىل كليــة االدارة واالقتصاد
ـ جامعــة القادســية2004 ،م.
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