االدخار الشخصي للدخل النقدي :دوره في
األزمات المالية للنظام الرأسمالي وبديله اإلسالمي
(بروفيسور محمد الحسن بريمة إبراهيم محمد)
مقدمة:
هذه الورقة مجت أز بعضها من بحوث أوسع مدى لهذا الباحث تتأسس كلها على
نظام للظاهرة االجتماعية هدى اهلل تعالى الباحث إلى استخالصه من القرآن الكريم،
باعتباره المصدر المعصوم للعلم المتعلق باالجتماع اإلنساني .انتهى البحث إلى أن
االجتماع اإلنساني في جميع تجلياته يقوم على نظامين معياريين متمايزين يتفاعالن
فيما بينهما على الدوام ،هما نظام االجتماع التوحيدي ونظام االجتماع الدنيوي .سوف
نبدأ ببسط األصول الكلية لهذا النظام القرآني لالجتماع اإلنساني ،الذي له القدرة على
تفسير الظاهرة االجتماعية في جميع تجلياتها في الزمان والمكان ،إن تم توظيفه بالصورة
المنهجية السليمة؛ بعدها سوف نقوم بتوظيف هذا النظام لدراسة ظاهرة االدخار

الشخصي للدخل النقدي في النظامين الرأسمالي واإلسالمي.

 -1أصول االجتماع اإلنساني في القرآن الكريم :النظامين التوحيدي والدنيوي
نقصد بالظاهرة االجتماعية مجموع التجليات المجتمعية ،فرديةة وجماعيةة ،الناجمةة
عةةن التةةدافع البشةةري فةةي تحصةةيلهم لزينةةة الحيةةاة الةةدنيا ونيةةل حظةةوظهم منهةةا .المبةةدأ الكلةةي
المعب ةرة عةةن حقيقةةة الحيةةاة البش ةرية
الةةذي تنطلةةق منةةه الرقيةةة القرآنيةةة للظةةاهرة االجتماعيةةة ا
على هذه األرض هي أن اهلل تعالى إنمةا خلةق اإلنسةان لعبادتةه(:ومةا خلقةت الجةن واإلنةس
إال ليعبةدون)(الةذاريات .)56 :وعبةادة اهلل تعةالى تعنةي العلةم بةه ،قةم القيةام بةأمره ونهيةه فةي
أرضةه بمقتضةةى شةةرعه؛ وفةةي هةةذا اإلطةةار فاننةةا نجمةةل األصةةول النظريةةة المنبققةةة مةةن هةةذا
المبدأ التوحيدي الكلي في اآلتي:
أوال؛ إن عبةةادة اهلل تعةةالى مسةةرحها الةةذي تةةدور فيةةه هةةو األرض( :وقلنةةا اهبط ةوا بعضةةكم
لةةبعض عةةدو ولكةةم فةةي األرض مسةةتقر ومتةةاع إلةةى حةةين)(البق ةرة( ،)36 :قةةال فيهةةا تحيةةون
وفيها تموتون ومنها تخرجون)(األعراف.)25 :
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ثانياااا؛ إن ه ةةذه العب ةةادة ت ةةتم ف ةةي إط ةةار تكة ةريم اإلنس ةةان وتفض ةةيله وم ةةن ق ةةم اس ةةتخالفه ف ةةي
األرض( :ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبةات وفضةلناهم
علةةى كقيةةر ممةةن خلقنةةا تفضةةيال)(اإلس ة ار )70 :؛ (واذ قةةال ربةةئ للمال كةةة إنةةي جاعةةل فةةي
األرض خليفة)(البقرة.)30 :
الخليفة وسط بين طرفين ،فال هو مالئ أصيل مطلق التصرف والحرية فيما
استخلف فيه ،وال هو مقهور مجبور ال حول له وال قوة ،وال إرادة .فعقد الخالفة يقتضي
المستخلَف "اإلنسان" بسياسة ما استخلف فيه "األرض" وفق ما يحب ويرضى
أن يقوم
ْ
المستْ ِخلف "اهلل تعالى".
ثالثااا؛ إن عقةةد االسةةتخالف الةةذي تةةتم فةةي إطةةاره العبةةادة يقةةوم علةةى عمةةارة األرض( :هةةو
أنشأكم من األرض واستعمركم فيها)(هود.)61:
رابعاااا؛ إن ه ةةذه الخالف ةةة تق ةةوم عل ةةى مب ةةدأ االمتح ةةان ،واالب ةةتال  ،والمحاس ةةبة( :ال ةةذي خل ةةق
المةةوت والحيةةاة ليبلةةوكم أيكةةم أحسةةن عمةالا)(الملةةئ .)61:فاإلنسةةان يمكنةةه أن يعمةةر األرض

وفق منهج اهلل فيعمل فيها صالح ا ،أو وفق هوى نفسه فيفسد فيها.

خامسا؛ إن مجال االبتال والفتنة يتمحور فيمةا أودع اهلل سةبحانه وتعةالى فةي األرض مةن

زينة( :إنا جعلنا ما على األرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمالا)(الكهف.)7 :

سادسا؛ إن ما على األرض من زينة إنما يقوم علةى أصةلين جةامعين همةا "المةال" (مةوارد
معدني ةةة  ،زراعي ةةة  ،حيواني ةةة  ،تتح ةةول ف ةةي مجموعه ةةا إل ةةى قيم ةةة مض ةةافة بفع ةةل اإلنس ةةان)
و"البنةةون" (عالقةةة ج ةنس بةةين الرجةةل والم ةرأة تقمةةر أبنةةا  ،تةةقدي إلةةى قيةةام أس ةرة ،قةةم أس ةرة
ممتدة … إلى قيام مجتمع)( :المال والبنون زينة الحياة الدنيا)(الكهف.)46 :
سااابعا؛ إن االبةةتال فةةي "المةةال" و "البنةةين" إنمةةا صةةار ممكنةا بسةةبب تةزيين حةةب الشةةهوات
التةةي أودعهةةا اهلل فيهمةةا للةةنفس البش ةرية( :زيةةن للنةةاس حةةب الشةةهوات مةةن النسةةا والبنةةين

والقنةةاطير المقنط ةرة مةةن الةةذهب والفضةةة والخيةةل المسةةومة واألنعةةام والحةةرث م ذلةةئ متةةاع
الحياة الدنيا)(آل عمران.)15-14 :
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ثامناااا؛ إن نتيجةةة هةةذا االمتحةةان فةةي نعمتةةي المةةال والبنةةين ،ومةةا ينةةتج عةةن تفاعلهمةةا مةةع
الةةنفس البش ةرية مةةن نعةةم تفصةةيلية أخةةرى ترجةةع إليهمةةا ،إمةةا أن تكةةون شةةك ار ،أو كف ة ار علةةى

نعمة اهلل ،والشكر هو المطلوب .والشكر على النعمة هةو جةوهر عبةادة اإلنسةان هلل تعةالى
في هذه األرض ،وهو قمةرة العمةل الصةالف فةي زينةة الحيةاة الةدنيا( :إنةا هةديناه السةبيال إمةا
شة ةةاك ار وامة ةةا كفة ةةو ار)(اإلنسة ةةان( ،)3 :إن تكفة ةةروا فة ةةان اهلل النة ةةي عة ةةنكم وال يرضة ةةى لعبة ةةاده
الكفرموان تشكروا يرضه لكم)(الزمر.)7 :

تاسعا؛ إن اإلنسان إنما أصبف قاد ار على االختيةار بةين الكفةر والشةكر بسةبب مةا هيةأه اهلل
تعالى به من قدرة(السمع ،البصر ،الفقاد) على اكتساب العلم وتوظيفه في الكون ،كف ار أو

شةةك ار ،وبس ةةبب مةةا أودع اهلل تع ةةالى ف ةةي الةةنفس البشة ةرية م ةةن دوافةةع الفج ةةور والتق ةةوى(:واهلل
أخةةرجكم مةةن بطةةون أمهةةاتكم ال تعلمةةون شةةي ا ،وجعةةل لكةةم السةةمع واألبصةةار واألف ةةدة لعلكةةم

تشكرون)(النحل)78 :؛ (الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مةا لةم يعلةم)(العلةق)5-4 :؛ (ونفةس
ومةةا سةواها فألهمهةةا فجورهةةا وتقواهةةام قةةد أفلةةف مةةن زكاهةةا وقةةد خةةاب مةةن دسةةاها)(الشةةمس:
 .)8قةةم مةةنف اهلل اإلنسةةان الحريةةة وارادة االختيةةار والمشةةي ة فةةي الفعةةل بقةةيم التقةةوى الموجبةةة
(الصبر ،العدل ،اإلحسان ،الشكر ،األمانة ،الصدق...الخ) فيكون شاك ار ،أو بقيم الفجةور
السالبة(الشف ،الهلع ،الضعف ،العجلةة ،البخةل ،الكبةر ،الحسةد...الخ) فيكةون كةاف ار( :فمةن
شا فليقمن ومن شا فليكفر)(الكهف.)29 :

عاشرا؛ الشكر هلل تعالى على نعما ه يقتضي توفر قالقة عناصر ،وهي :علم ،وايمان،
وعمل صالف:

( )1علم بالمنعم (اهلل تعالى) ،وعلم بالمنعم عليه (اإلنسان) ،وعلم بالنعمة (المال،
البنون) والحكمة من خلقها ،وكيف هي نعمة في حق المنعم عليه.
( )2إيمان باهلل تعالى ،أسما وصفات ،يترتب عليه حال نفسي من االطم نان إلى
رحمة اهلل ،واحساس بالمنة وتمني الخير لآلخرين ،والطمع في المزيد من المنعم،
يحفزه ما تحقق من علم بحقيقة المنعم ،والنعمة ،والمنعم عليه.
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 -3العمل الصالف الذي يقدي إلى استغالل النعم فيما يرضى المنعم .ولن يبلغ العمل
تمام الصالح حتى يتحقق له شرطان :أن يكون خالص ا هلل ،وأن يكون وفق شرع

اهلل.

المتتبع للمفاهيم المفتاحية القالقة(النفس ،المال ،البنون) في القرآن الكريم يجد
أنها وردت أحيان ا معبرة عن جملة المعنى الذي يحتويه الحقل الداللي للمفهوم ،وأحيان ا

ترد مفصلة هذا المعنى إلى عناصره األساسية ،كما في اآلتي:

ورد مفهةةوم "الةةنفس" فةةي الق ةرآن الك ةريم بمعنةةى كةةل اإلنسةةان( :ومةةا تةةدري نفةةس
ماذا تكسب الدا وما تدري نفس بةأي أرض تمةوت)(لقمةان .)34 :ولكةن مفهةوم الةنفس ورد
أيضا بمعنى ذلئ العنصر الير المحسوس الممتةز بالجسةد المةادي المحسةوس ،كمةا فةي
قوله تعالى( :اهلل يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ،فيمسئ التةي قضةى

عليهةةا المةةوت ويرسةةل األخةةرى إلةةى أجةةل مسةةمى إن فةةي ذلةةئ آليةةات لقةةوم يتفكةةرون)(الزمةةر
)42:؛ (فل ةوال إذا بلغةةت الحلقةةوم؛ وأنةةتم حين ة أةذ تنظةةرون؛ ونحةةن أقةةرب إليةةه مةةنكم ولكةةن ال
تبصرون؛ فلوال إن كنتم الير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين)(الواقعةة)87-83 :؛ (ولةو
ت ةةرى إذ الظ ةةالمون ف ةةي المة ةرات الم ةةوت والمال ك ةةة باس ةةطوا أي ةةديهم أخرجة ةوا أنفس ةةكم الي ةةوم
تجزون عذاب الهون()...األنعام.)93 ،

ورد مفهوم "البنين" في القرآن الكريم ليعبر أحيان ا عن مجمل عالقة االبتال

الكامنة فيه( :المال والبنون زينة الحياة الدنيا)(الكهف ،)42 :وهي عالقة (رجل– امرأة -
أبنا )؛ ولكنه ورد أيض ا بمعنى األبنا  ،ذكو ار واناقا ،مقابل الزوجة( :واهلل جعل لكم من
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة)(النحل .)72 :وأخي ار يرد مفهوم البنين
بمعنى الذكور من األبنا مقابل البنات( :فاستفتهم ألربئ البنات ولهم البنون)(الصافات:

.)149

يرد كذلئ مفهوم المال بذات الطريقة ،ولكن بتفاصيل أكقر لكقرة عناصره
المكونة له ،وكقرة تجليات هذه العناصر ،منفردة ومتفاعلة ،فمقال يرد المفهوم معب ار عن

كل معاني حقله الداللي كما في قوله تعالى( :المال والبنون زينة الحياة الدنيا)(الكهف،
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 ،)46قم يرد المفهوم مفصال إلى عناصره األولية ،وهي القروات المعدنية ،القروات
الحيوانية ،والقروات الزراعية( :زين للناس حب الشهوات من...والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث)(آل عمران.)14 ،
إذن المفاهيم القرآنية القالقة (النفس ،المال ،البنون) هي مفاهيم معرفية
جامعة ،والعناصر الكونية المعادلة لها هي أصل الظاهرة االجتماعية ،من حيث العلة
الظاهرة  ،إذ ال تحتا ألكقر منها علة وجود ،وال تحتمل أدنى منها .ومن أراد التحقق من
هذه النتيجة فما عليه إال أن يفترض أننا أخذنا زوجين (ولدا وبنتا) ،سليمين بدنا ونفسا،
يعبران عن متغيري "النفس" و"البنين" ،قم وضعناهما في جزيرة نا ية ولكنها
وهما هنا ا
آمنة ،تتوفر فيها الموارد المالية األولية(معادن ،حيوان ،نبات) ،ويمقل ذلئ متغير
"المال" ،هل يمكن ،إذا عدنا بعد قرون من الزمان ،أن نجد في هذه الجزيرة ظاهرة
اجتماعية بكل تجلياتها المعهودة؟
ولكن أين وجه اإلحكام في هذا االبتال اإللهي للبشر على األرض بحيث
يضمن دخول جميع الناس فيه؟
إن وجةةه اإلحكةةام يكمةةن فةةي القنا يةةة التةةي خلةةق اهلل بهةةا اإلنسةةان ،قنا يةةة الجسةةد
والنفس ،وقنا ية النفس من حيث إلهامها فجورها وتقواها ،فالقنا يةة األولةى أدت إلةى قنا يةة
في الدوافع بعضةها يخةتب بةه الجسةد الطينةي وهةي الةدوافع الحيويةة ،وبعضةها تخةتب بةه
النفس وهي الدوافع النفسية.
الدوافع الحيوية األساسةية هةي الجةوع النةاجم عةن عةدم األكةل ،والعطة

النةاجم

عن عدم الشرب ،والعري النةاجم عةن عةدم الملةبس ،واإلضةحا النةاجم عةن عةدم المسةكن،
والعنت الجنسي الناجم عن عدم الجماع .هذه الةدوافع الحيويةة المرتبطةة بعنصةري "المةال"
و"البنين" هي دوافع ضرورية ،والبد من إشباعها لحفظ أصل حياة اإلنسةان علةى األرض،
وهةةي التةةي تضةةمن دخ ةول جميةةع النةةاس ،فةةي ك ةل زمةةان ومكةةان ،فةةي فتنةةة المةةال والبنةةين.

21

الكلية للمصالف الشرعية ،وكةان حفةظ
لذلئ كانت "النفس" و"المال" و"البنون" من األصول ا
النفس ،حفظ المال ،وحفظ البنين(النسل) من المقاصد الشرعية الضرورية.
الدوافع النفسية؛ مقل الطمع ،الهلع ،الشف ،البخل ،الكبر ،الصبر ،الشكر،
العدل ،اإلحسان...،الخ؛ هي الدوافع التي تضمن جريان االبتال في كل الناس ،في كل
زمان ومكان .وهي اآلليات التي تضمن تدافع الناس لعمارة األرض لتحصيل زينة الحياة
الدنيا ،ونيل حظوظهم من شهواتها.
فاذا تفاعلت العناصر الكونية القالقة(النفس ،المال ،البنون) ،المقابلة للمفاهيم
المعرفية القرآنية ،بمقتضى الضرورات الحيوية ابتدا ا ،نجم عن هذا التفاعل بروز
عنصرين آخرين ،كانا موجودين من قبل بالقوة في هذه العناصر القالقة ،وهما:
" /1العل ةةم بظ ةةاهر م ةةن الحي ةةاة ال ةةدنيا" وك ةةان موج ةةودا م ةةن قب ةةل ب ةةالقوة ،م ةةن حي ةةث قابلي ةةة
اإلنسةةان للةةتعلم(السةمع ،البصةةر ،الفةقاد) ،ومةةن حيةةث إمكةةان العلةةم القةةاوي فةةي "الةةنفس"

و"المال" و"البنين"؛ أي آيات اهلل في اآلفاق وفي األنفس ،وهو علم بالقلم.
" /2الهوى" ،الذي تتحرئ دواعيه الفطريةة فةي "الةنفس" ،بعةد أن تةذوق لةذة الشةهوات التةي
أودعها اهلل تعالى في "المال" و"البنين" .
لمةةا كةةان "العلةةم بظةةاهر مةةن الحيةةاة الةةدنيا" يتولةةد عةةن التفاعةةل ،بمقتضةةى الةةدوافع
الحيوي ةةة والنفس ةةية ،ب ةةين العناص ةةر األولي ةةة القالق ةةة الحاكم ةةة للظ ةةاهرة االجتماعي ةةة(ال ةةنفس،
المةةال ،البنةةون) ف ةةان دوره يظةةل وظيفيةةا بحت ةةا ،وتابعةةا ألهةةوا

النف ةةوس ،حتةةى يةةأتي "عل ةةم

ليكونةةا معةةا "العل ةةم
الخبةةر -الةةوحي" مةةن السةةما فيتوح ةدا ،بمقتض ةةى المنهجيةةة التوحيديةةة ،ا
التوحيةةدي" ،الةةذي يكةةون لةةه دوره العقةةدي كةةدليل إيمةةان بةةاهلل الواحةةد ،بجانةةب دوره الةةوظيفي
في صةالح حيةاة النةاس ومعاشةهم ،أي ذلةئ العلةم الةذي يحقةق اإليمةان فةي القلةب ،والعمةل
الصالف في األرض؛ وهو هنا علم متبوع وليس تابعا.
"الةةنفس" إمةةا أن تتفاعةةل مةةع "المةةال" و"البنةةين" بمقتضةةى "العلةةم التوحيةةدي" و"قةةيم
التقوى األخالقية" فيتحقق "الشكر" هلل تعالى ،واما أن يةتم التفاعةل بمقتضةى "الهةوى" و"قةيم
22

الفجور األخالقية" ويتحقق بذلئ الكفةر بةه تعةالى .ومجمةل هةذا التفاعةل هةو المسةقول عةن
نشأة المجتمعات ،وبروز جميع الظواهر االجتماعية الناجمة عن التةدافع البشةري ،فةي أي
زمان ومكان.
لق ة ةةد اقتض ة ةةت حكم ة ةةة اهلل خل ة ةةق أول زوج ة ةةين م ة ةةن ذك ة ةةر وأنق ة ةةى(النفس ،البن ة ةةون)
وهبوطهمةةا إلةةى األرض ،وضةةرورة الجةةنس أدت إلةةى تغ اشةةي الرجةةل للم ةرأة ،ومةةا نجةةم عةةن

هةةذه العالقةةة مةةن أبنةةا اقتضةةى تأسةةيس أس ةرة .قة اةم عة اةزز قيةةام األس ةرة ضةةرورات المأك ةةل،
المشةةرب ،المل ةةبس ،والمس ةةكن ،ومةةا تقتض ةةيه م ةةن تقس ةةيم العمةةل وتوزي ةةع األدوار ب ةةين أفة ةراد
األسرة .ومن البديهي أن نتصور كيةف أن الضةرورات الحيويةة هةذه أدت محاولةة إشةباعها
إلةى أن تتسةةع دا ةرة األسةرة لتصةةبف رهطةا وقبيلةة ،حتةةى إذا ضةةاقت رقعةتهم الجغرافيةةة علةةى

تة ةةدافعهم وأطمة ةةاعهم انبق ة ةوا فة ةةي فجة ةةا األرض ،رجة ةةاالا ونسة ةةا ا ،فكانة ةةت ،بمة ةةرور الة ةةزمن،
الشعوب واألمم والمجتمعات الحضرية والبدوية ،وكان العمران.
إذن الضةةرورات الحيويةةة تضةةمن لنةةا قيةةام المجتمةةع ،وتفاعةةل "الةةنفس" بمقتضةةى
"العلم التوحيدي" أو "الهوى" مةع "المةال" و"البنةين" يضةمن لنةا قيةام االبةتال  .فةالنفس ،التةي
ألهمةةت فجورهةةا وتقواهةةا ،وزيةةن لهةةا حةةب الشةةهوات الدنيويةةة مةةن النسةةا والبنةةين والقنةةاطير
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحةرث ،سةرعان مةا تةذوق لةذة تلةئ
الشهوات ،التي بدورها تقير في الةنفس آليةات االبةتال  ،ونعنةي بهةا دوافةع الفجةور والتقةوى.
ةرجف أن أول م ةةا يق ةةور م ةةن تل ةةئ ال ةةدوافع ه ةةو "الطم ةةع" ،حي ةةث يطم ةةع ك ةةل ش ةةخب ف ةةي
ون ة ا
الحصول على المزيد من زينة الحياة الدنيا ،ومن قم يصةبف اإلقبةال عليهةا إلشةباع الشةهوة
ال للضرورة والحاجةة .ولمةا كانةت أطمةاع النةاس أكقةر ممةا هةو مطمةوع فيةه ،فةي أي وقةت
ومكان ،سرعان ما تبدأ الدوافع السالبة األخةرى تقةور فةي الةنفس بسةبب التةدافع بةين النةاس
لحيازة زينة الحياة الدنيا ،واالست قار بأكبر نصيب منها.
هكةةذا يبةةدأ التنةةازع والتصةةارع بةةين النةةاس بسةةبب التهافةةت علةةى زينةةة الحيةةاة الةةدنيا،
فاحتاجوا إلى عقد اجتماعي يقوم بمقتضاه حةاكم يسةوس أمةرهم ،ويةنظم عالقةاتهم ،ويفةض
ودر المفاسةد التةي تةأتي مةن عنةد أنفسةهم ،ومةن
نزاعاتهم ،ويعينهم علي جلةب مصةالحهمْ ،
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عنةةد اليةةرهم .واحتةةا الحةةاكم إلةةى حكومةةة وشةريعة ،ونظةةم ومقسسةةات سياسةةية تعينةةه علةةى
أدا مس ة ة ولياته .واحتة ةةا المجتمة ةةع إلة ةةى أع ة ةراف وتقالية ةةد وعة ةةادات ومقسسة ةةات اجتماعية ةةة
واقتصة ةةادية تحفة ةةظ ل ة ةةه تماسة ةةكه وتض ة ةةمن لة ةةه اس ة ةةتم ارره .وهكة ةةذا يمكنن ة ةةا أن نتة ةةابع تط ة ةةور
ةخر
المجتمعات وتعددها وتنوع مظاهر الحياة فيها ،وما يبدعه اإلنسان من علةم وتقنيةة يس ا

بهةةا زينةةة الحيةةاة الةةدنيا إلشةةباع شةةهواته مةةن متاعهةةا ،وتعظةةيم حظوظةةه منهةةا .إذن فةةان أي
ظةةاهرة مةةن الظةواهر البشةرية جةةا ت مترتبةةة علةةى نشةةو المجتمعةةات ،وتطورهةةا مةةن خةةالل
تدافع أفرادها ،فةان مردهةا األخيةر تفسةيرا ،مةن حيةث العلاةة الظةاهرة ،إلةى العناصةر األوليةة

للظاهرة االجتماعية(النفس ،المال ،البنون) ،وطبيعة التفاعل بينها كما أجملناه سابق ا.

إن حقيقةةة االمتحةةان واالبةةتال  ،الةةذي هةةو قةةدر اإلنسةةان فةةي هةةذه األرض ،تتمقةةل
ف ةةي ش ةةكل أحك ةةام ش ةةرعية ج ةةا ت به ةةا الرس ةةل م ةةن عن ةةد اهلل تع ةةالى ،طبيعته ةةا "أفع ةةل" و"ال
تفعةةل" ،وذات عالقةةة مباشةرة واليةةر مباشةرة باسةةتخدام النةةاس لزينةةة الحيةةاة الةةدنيا .ورالةةم أن
حقيقةةة هةةذه التكةةاليف الشةةرعية تقةةوم علةةى جلةةب المصةةالف ودر المفاسةةد عةةن النةةاس ،فةةي
الةدنيا واآلخةةرة ،إال أنهةا تتعةةارض فةةي الغالةب مةةع هةوى الةةنفس فةةي اسةتخدامها لزينةةة الحيةةاة
الدنيا.
إن التة ةزام اإلنس ةةان بتل ةةئ األوام ةةر والنة ةواهي الرباني ةةة ه ةةو أس ةةاس العم ةةل الص ةةالف
المقمر للشكر على النعمة الذي جعله اهلل تعةالى قمنة ا لالنتفةاع بهةا( :لة ن شةكرتم ألزيةدنكم

ول ة ة ة ة ن كف ة ة ة ةرتم إن عة ة ة ةةذابي لشة ة ة ةةديد)(إب ة ة ة ةراهيم)7 :؛ (مة ة ة ةةا يفعة ة ة ةةل اهلل بعة ة ة ةةذابكم إن شة ة ة ةةكرتم
وآمنتم)(النسا  .)147 :ولكن دوافع الفجور السالبة(الشةف ،الضةعف ،العجلةة ،الهلةع...إلخ)

التةةي فطةةر اهلل تعةةالى الةةنفس البش ةرية عليهةةا ،هةةي التةةي تجعةةل مةةن طاعةةة اهلل فيمةةا يةةأمر
وينهةةى أمة ار عسةةي ار علةةى اإلنسةةان ،تكرهةةه الةةنفس ،فتتمةرد وتةةأبى زاعمةةة إن هةةي إال حياتنةةا
الةةدنيا نمةةوت ونحيةةا ومةةا يهلكنةةا إال الةةدهر ،أو كمةةا اسةةتنكر قةةوم نبةةي اهلل شةةعيب( :قةةالوا يةةا

شةةعيب أصةةالتئ تةةأمرئ أن نتةةرئ مةةا يعبةةد آباقنةةا أو أن نفعةةل فةةي أموالنةةا مةةا نشةةا
ألنت الحليم الرشيد)(هود.)87 :
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إنةةئ

ويستخدم القرآن الكريم مفهومي "الحياة الةدنيا" و"الةدار اآلخةرة" لتلخةيب مةداخل
البشر إلى االبتال الذي جعله اهلل حكمة لخلقهم ،وجعل أصله ومجاله زينة الحيةاة الةدنيا:
(بةةل تةةققرون الحيةةاة الةةدنيا واآلخ ةرة خيةةر وأبقةةى)(األعلةةى( ،)17-16 :ومةةا الحيةةاة الةةدنيا إال
لعةةب ولهةةو وللةةدار اآلخ ةرة خيةةر للةةذين يتقةةون أفةةال تعقلةةون)(األنعةةام( ،)32 :مةةن كةةان يريةةد
حةرث اآلخةرة نةزد لةةه فةي حرقةه ،ومةةن كةان يريةد حةرث الةةدنيا نقتةه منهةا ومةةا لةه فةي اآلخةرة
من نصيب)(الشورى.)20 :

إن مجةةال االمتحةةان واحةةد ،وان مادتةةه واحةةدة" :زينةةة الحيةةاة الةةدنيا"؛ ولكةةن مةةن
قةةال( :إن هةةي إال حياتنةةا الةةدنيا نمةةوت ونحيةةا ومةةا نحةةن بمبعةةوقين)(األنعةةام)29 :؛ أو قةةال:
(ربنةةا عجةةل لنةةا قطنةةا قبةةل يةةوم الحسةةاب)(ب ،)16 :فق ةد بنةةى حياتةةه علةةى مقصةةد دنيةةوي
أسةةاس ،أال وهةةو تعظةةيم متةةاع الحيةةاة الةةدنيا( :اعلم ةوا أنمةةا الحيةةاة الةةدنيا لعةةب ولهةةو وزينةةة
وتفاخر بينكم وتكاقر في األموال واألوالد ،كمقل اليث أعجب الكفةار نباتةه ،قةم يهةيج فتةراه
مصف ار ،قم يكون حطاما ...وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور)(الحديد.)20 :
أم ةةا م ةةن ق ةةال( :ربن ةةا آتن ةةا ف ةةي ال ةةدنيا حس ةةنة وف ةةي اآلخة ةرة حس ةةنة وقن ةةا ع ةةذاب
الن ةةار)(البقة ةرة)20 :؛ أو ق ةةال( :ي ةةا ق ةةوم إنم ةةا ه ةةذه الحي ةةاة ال ةةدنيا مت ةةاع وان اآلخة ةرة ه ةةي دار
القةرار)(الةةافر ،)39:فقةةد بنةةى حياتةةه علةةى مقصةةد توحيةةدي أسةةاس ،أال وهةةو تعظةةيم اإليمةةان
بةةاهلل بتعظةةيم العمةةل الصةةالف فةةي زينةةة الحيةةاة الةةدنيا ،باعتبارهةةا مزرعةةة اآلخ ةرة ،طمع ة ا فةةي
تعظةةيم متةةاع الةةدار اآلخ ةرة( :سةةابقوا إلةةى مغف ةرة مةةن ربكةةم وجنةةة عرضةةها كعةةرض السةةما

واألرض أعةةدت للةةذين آمنةوا بةةاهلل ورسةةله)(الحديةد( ،)21:ومةةا أوتيةةتم مةةن شة فمتةةاع الحيةةاة
الدنيا وزينتها ،وما عنةد اهلل خيةر وأبقةى أفةال تعقلةونم أفمةن وعةدناه وعةدا حسةنا فهةو القيةه
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا قم هو يوم القيامة من المحضرين)(القصب.)61-60:
لق ة ة ةةد أرس ة ة ةةل اهلل تعة ة ة ةةالى رس ة ة ةةله بالبينة ة ة ةةات ،وأن ة ة ةةزل معهة ة ة ةةم الكت ة ة ةةاب(ال ة ة ة ةوحي)

والميزان(الشريعة) ليقوم الناس بالقسةط فةي تةدافعهم وتحصةيلهم لحظةوظهم مةن زينةة الحيةاة
حي عن بينة ،ويهلئ مةن هلةئ عةن بينةة .ومةا كةان
الدنيا ،وتبيانا لكل ش حتى يحي من ا
الرسة ةةول الخة ةةاتم (صة ةةلى اهلل علية ةةه وسة ةةلم) بة ةةدعا مة ةةن الرسة ةةل ،فقة ةةد أنة ةةزل اهلل تعة ةةالى علية ةةه
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الكت ةةاب(القة ةرآن) تبيان ةةا لك ةةل ش ةةي  ،والمية ةزان(الشة ةريعة االس ةةالمية) ،فج ةةا ت شة ةريعته فة ةةي
مقاصةةدها الكليةةة داعيةةة إلةةى أن يكةةون حفةةظ "اإليمةةان بةةاهلل" المقصةةد الكلةةي الةةذي تتحةةدد
بمقتضةةاه المقاصةةد األخةةرى المحققةةة لةةه ،المتمقلةةة فةةي حفةةظ مدخالتةةه مةةن المتغي ةرات التةةي
هةةي أصةةول الظةةاهرة االجتماعيةةة(الةةنفس ،المةةال ،البنةةون) و"العلةةم التوحيةةدي" الةةذي تتفاعةةل
بمقتضاه لينتج عن كل ذلةئ العمةل الصةالف المحقةق للشةكر فةي زينةة الحيةاة الةدنيا .وهكةذا
جةةا ت أمهةةات الكتةةاب مقكةةدة حفةةظ اإليمةةان والعمةةل الصةةالف( :والعصةةر إن اإلنسةةان لفةةي
خسةةرم إال الةةذين آمنةوا وعملةوا الصالحاتموتواصةوا بالحقموتواصةوا بالصةةبر)(العصةةر)؛
وحفظ مدخالت اإليمان من "النفس"( :وال تقتلةوا الةنفس التةي حةرم اهلل إال بةالحق)(اإلسة ار :
)33؛ و"البنةين"( :وال تقتلةوا أوالدكةةم خشةةية إمةةالق نحةن نةةرزقهم وايةةاكم إن قةةتلهم كةةان خط ةا

كبي ة ار م وال تقرب ةوا الزنةةى إنةةه كةةان فاحشةةة وسةةا سةةبيال)(اإلس ة ار )32-31؛ و"المةةال"( :وال
تةةأكلوا أمةوالكم بيةةنكم بالباطةةل وتةةدلوا بهةةا إلةةى الحكةةام لتةةأكلوا فريقة ا مةةن أمةوال النةةاس بةةاإلقم

وأنةةتم تعلمةةون)(البق ةرة)188 :؛ و"العلةةم"( :وال تقةةف مةةا لةةيس لةةئ بةةه علةةم إن السةةمع والبصةةر
ر .)36 :
والفقاد كل أول ئ كان عنه مسقوال)(اإلس ا

ولن يتأتى فهم المعنى الجامع لحفظ هذه الكليات إال مةن خةالل تحليةل التفاعةل
الكل ةةي ب ةةين المتغية ةرات الكوني ةةة الت ةةي ه ةةي أص ةةول الظ ةةاهرة االجتماعي ةةة بمقتض ةةى "العل ةةم
التوحيةةدي" أو "الهةةوى" .واذا كانةةت المقاصةةد الكليةةة للشةريعة اإلسةةالمية جةةا ت منزلةةة علةةى
األصول الكونية الكليةة للظةاهرة االجتماعيةة ،فةان وسةا ل تحقيةق تلةئ المقاصةد مةن أحكةام
شرعية(عبادات ،عادات ،معامالت ،جنايات) جا ت متوافقةة مةع التفاعةل الكلةي لمتغيةرات
(النفس ،المال ،البنةون) ،بمقتضةى "العلةم التوحيةدي" ومةا يتعلةق بةه مةن أخةالق التقةوى ،أو
بمقتضى "الهوى" وما يتعلق به من أخالق الفجور .فكانت العبةادات(صةالة ،زكةاة ،صةوم،
حةةج) آليةةات لتزكيةةة الةةنفس مةةن "الهةةوى" الةةذي تتعلةةق بةةه أخةةالق الفجةةور ،وتمكين ة ا "للعلةةم
التوحيدي" الذي تتعلق به أخالق التقوى .وكانت العةادات تبيانةا لمةا هةو أحسةن فةي عالقةة

"ال ة ة ةةنفس" ب"الم ة ة ةةال" و"البن ة ة ةةين" م ة ة ةةن ع ة ة ةةادات المأك ة ة ةةل ،المش ة ة ةةرب ،المل ة ة ةةبس ،المس ة ة ةةكن،
والنكةةاح..الخ .وكان ةةت المع ةةامالت تبيانة ة ا لم ةةا ه ةةو أصةةلف م ةةن عالق ةةات ب ةةين الن ةةاس تحك ةةم
وتنظم تدافعهم في تحصيلهم لزينةة الحيةاة الةدنيا .وكانةت الجنايةات ،حةدودا وتعةازير ،حيةاة
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ألولةي األلبةةاب ،مةةن حيةةث قطعهةةا الطريةةق علةةى النفةةوس التةةي ألجمهةةا "الهةةوى" فةةأ اردت أن
تفسةةد فةةي األرض بعةةد إصةةالحها ،جنايةةة فةةي حةةق المعبةةود"اهلل تعةةالى" ،أو فةةي حةةق العبةةاد.
وكانت من قبةل شةهادة "ال إلةه إال اهلل" إيةذانا بتوقيةع عقةد االسةتخالف ،اختيةا ار دون إكةراه،

والت ازمة ة ة ةا بالوف ة ة ةةا بمقتض ة ة ةةياته م ة ة ةةن واج ة ة ةةب الش ة ة ةةكر للمس ة ة ةةتخلف"اهلل تع ة ة ةةالى" م ة ة ةةن قب ة ة ةةل
المستخلف"اإلنسان" فيما استخلف فيه"األرض".
َ

لقد أجمع علما الشريعة على أن األصول الكلية لمقاصدها ،التي يدور حولهةا
ال ةةدين اإلس ةةالمي ،ه ةةي( :ال ةةدين ،ال ةةنفس ،العق ةةل ،النس ةةل ،الم ةةال) .إذا تب ةةين لن ةةا أن ال ةةدين
تدين الناس بنصوب الوحي فةي حيةاتهم العمليةة؛ إذ القةرآن
المقصود بالحفظ هنا إنما هو ا
ةدين يتأسةس علةةى محةوري اإليمةان فةي القلةةب،
فةي ذاتةه محفةوظ بحفةظ اهلل لةةه؛ وأن هةذا الت ا

والعمةةل الصةةالف فيمةةا علةةى األرض مةةن زينةةة(المةةال ،البنةةون) ،وأن جةةوهر هةةذا الةةدين هةةو

"اإليم ةةان" ،وأن العق ةةل(الس ةةمع ،البص ةةر ،الفة ةقاد ،القل ةةب) إنم ةةا ه ةةو وس ةةيلة تحص ةةيل "العل ةةم
التوحيةةدي" المعن ة قى حقيقةةة بةةالحفظ ،توصةةلنا إلةةى النتيجةةة المهمةةة جةةدا لبحقنةةا فةةي أصةةول
الرقيةةة اإلسةةالمية للظةةاهرة االجتماعيةةة ،أال وهةةي :أن مةةا اتفةةق عليةةه علمةةا المقاصةةد مةةن
األصةةول الكليةةة الخمسةةة التةةي عليهةةا مةةدار مقاصةةد الش ةريعة ،إنمةةا هةةي فةةي حقيقةةة األمةةر
المتغيةرات الضةةرورية التةةي تتفاعةةل فيمةةا بينهةةا إلنتةةا الظةةاهرة االجتماعيةةة التوحيديةةة عبةةر
الزمةةان والمكةةان ،أي تلةةئ الظةةاهرة التةةي تةةدخل بجميةةع تفاصةةيلها ،علةةى المسةةتوى الفةةردي
والجمع ةةي ،ف ةةي الس ةةلم( :ي ةةا أيه ةةا ال ةةذين آمنة ةوا ادخلة ةوا ف ةةي الس ةةلم كاف ةةة وال تتبعة ةوا خطة ةوات
الشيطان()...البقرة.)208 ،

إن خيةةار "الحيةةاة الةةدنيا" وخيةةار "الةةدار اآلخةرة" يمةةقالن رقى كونيةةة متباينةةة فةةي
التعامل مع زينة الحياة الدنيا(المال،البنون) ،األول من منطلقات الهوى والكفر في الةنفس،
والقاني من منطلقات العلم واإليمان المفضية إلى الشكر .ويقابةل كةال مةن هةاتين الةرقيتين
الكونيتين نظام معرفي ،ترتب في إطاره المشاهدات الحسية ،وتختمةر فةي بوتقتةه التجةارب
الشخصةةية مةةع العةةالم الخةةارجي ألول ةةئ الةةذين يسةةتبطنونه ،فتتحةةدد بةةذلئ األس ة لة العلميةةة
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التي تستحق اإلقارة والبحث في مجةال الطبيعةة والمجتمةع ،ويتحةدد تبعةا لةذلئ نةوع اإلجابةة

العلمية المقبولة لتلئ األس لة ،ومن قم توصف السياسات العالجية المناسبة.

إن جميع التحديات التي تواجه البشرية اليوم إنما تتم صياالتها كقضايا معرفيةة
ت ةةتم د ارس ةةتها وتح ةةدد السياس ةةات العالمي ةةة والقومي ةةة تجاهه ةةا م ةةن خ ةةالل النم ةةوذ المعرف ةةي
الوضةةعي الةةدنيوي ،المنبقةةق مةةن خيةةار "الحيةةاة الةةدنيا" ،الةةذي نمةةا وترعةةرع ،قةةم تةةوطان فةةي
التجربةةة الحضةةارية الغربيةةة المعاص ةرة ،المهيمنةةة بطغيانهةةا اليةةوم علةةى جميةةع المجتمعةةات
البش ةرية ،عبةةر مقسسةةات األمةةم المتحةةدة ،وشةةركات ومنظمةةات الةةدول الغربيةةة ،وال أرسةةمالية
العالمية.
إن جميةةع المتغي ةرات الحاكمةةة للظةةاهرة االجتماعيةةة ،س ةوا منهةةا المتعلةةق بخيةةار
ا
"الحياة الدنيا" ،أو بخيار "الدار اآلخرة" ،تشكل وجودا دا م ا في حياة كل فةرد وكةل مجتمةع

مسة ةةلم .وتتة ةةدافع هة ةةذه المتغي ة ةرات تفاعلي ة ة ا فيمة ةةا بينهة ةةا ،بمقتضة ةةى الفط ة ةرة البش ة ةرية ،والبي ة ةةة

االجتماعيةةة والطبيعيةةة ،والمةةققرات الخارجيةةة ،ليةةنجم عةةن هةةذا التةةدافع الظ ةواهر والتجليةةات
االجتماعية المتناقضة في حيةاة الفةرد والمجتمةع ،فعنةدما نةرى ،مةقالا ،تةاج ار يةقدي شةعا ره

التعبديةةة ،ولكنةةه أيض ةا يطفةةف فةةي المكيةةال والمي ةزان ،ويةةبخس النةةاس أشةةيا هم ،فانمةةا مةةرد
هذا التناقض في أفعاله إلى التدافع الذي يقوم في نفسةه بةين مقتضةى العلةم التوحيةدي مةن

التقة ةةوى ومقتضة ةةى الهة ةةوى مة ةةن الفجة ةةور .ويض ة ةطرد هة ةةذا التحلية ةةل علة ةةى جمية ةةع الظ ة ةواهر
االجتماعي ةةة التوحيدي ةةة ونقيض ةةها الت ةةي تالح ةةظ ف ةةي حي ةةاة األفة ةراد والمجتمع ةةات م ةةن أه ةةل
التوحيد ،والمجتمعات البشرية األخرى.
نخت ة ةةتم ه ة ةةذا اإلط ة ةةار النظ ة ةةري األص ة ةةولي بتلخ ة ةةيب األص ة ةةول المعرفي ة ةةة القرآني ة ةةة للظ ة ةةاهرة

االجتماعيةةة والمقاصةةد الشةةرعية فةةي نظةةام معرفةةي يجمعةةه الرسةةم البيةةاني التةةالي .ويتجةةاوز هةةذا النظةةام

المعرفي الخصوصية اإلسالمية إلى العالمية اإلنسةانية؛ والذاتيةة إلةي الموضةوعية العلميةة ،ألنةه يم اكةن
من تأسيس علوم اجتماعية ذات قدرة تفسيرية لكل الظةواهر االجتماعيةة ،سةوا الناجمةة عةن التجليةات

التاريخية لنظام االجتماع التوحيدي ،أو تلئ الناجمة عن التجليات التاريخية لنظام االجتماع الةدنيوي.
كةةذلئ يم اكةةن مةةن تأسةةيس علةوم معياريةةة تبنةى علةةى تعظةةيم اإليمةةان بتعظةةيم العمةةل الصةةالف ،فةةي إطةةار
النظام التوحيدي ،أو على تعظيم المتاع الدنيوي ،في إطار النظام الدنيوي.
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يتكون من نظامين معرفيين معيةاريين همةا :النظةام
إن هذا النظام المعرفي الشامل َّ

التوحيةةدي الةةذي يمقلةةه عمةةود الصةةناديق فةةي أقص ةى يمةةين الرسةةم ،والنظةةام الةةدنيوي الةةذي

يمقل ةةه عم ةةود الص ةةناديق ف ةةي أقصة ةى يس ةةار الرس ةةم؛ وم ةةا بينهم ةةا فض ةةا اجتم ةةاعي تت ةةداخل
وتتةةدافع في ةةه قةةوى الت ةةأقير م ةةن كةةال النظ ةةامين .إن القلةةب الص ةةلب) (Hard Coreللنظ ةةام
التوحي ة ة ة ةةدي ه ة ة ة ةةو الدال ة ة ة ةةة التوحيدي ة ة ة ةةة(دال ة ة ة ةةة اإليم ة ة ة ةةان) الت ة ة ة ةةي يمق ة ة ة ةةل اإليم ة ة ة ةةان متغيره ة ة ة ةةا
التةةابع) (dependent variableوتمقةةل متغي ةرات الةةنفس؛ العلةةم التوحيةةدي؛ المةةال؛ البنةةون؛
متغيراتهةةا المسةةتقلة) ،)Independent variablesفهةةي دالةةة تعبةةر عةةن عالقةةة بةةين نةةاتج
ومدخالتةه .هةذه الدالةة تتأسةس عليهةا نظريةة المسةلم ال ارشةد( ،(Righteous Muslimالةذي
توحدت مقاصده الحياتية مع مقاصد الشارع ،ويوظف أكقر الوسا ل المشروعة فعاليةة فةي
س ةةبيل تحقيقه ةةا ،فه ةةو ب ةةذلئ عقالن ةةي( )Rationalأيض ةةا .إذن ك ةةل ارش ةةد به ةةذا المعن ةةى فه ةةو
عقالن ةةي ،ولة ةةيس ك ةةل عقالنة ةةي ارش ةةد ،إذ العقالنية ةةة تتعل ةةق فقة ةةط بكف ةةا ة وفعالية ةةة الوسة ةةا ل
المستخدمة ،أيا كانةت المقاصةد المعنيةة بةالتحقيق ،لكةن شةرط الرشةد فةي نظامنةا التوحيةدي
أن تكةةون مقاصةةد المكلةةف مةةن و ار فعلةةه مطابقةةة لمقاصةةد الشةةارع ،مةةع اختيةةار الوسةةا ل
المشةةروعة واألكقةةر فعاليةةة فةةي تحقيقهةةا .إن دالةةة اإليمةةان هةي دالةةة المصةةلحة األعظةةم فةةي
نظامنا التوحيدي؛ وهى التي تعطي المشروعية ألي دالة مصلحة أخرى في النظام.
إن المسلم الراشد تن قسم األفعال عنده إلى قسمين ال قالث لهما :أفعال راشدة(
واجبة ،مندوبة) ،وأخرى الير راشدة(حرام ،مكروهة) .والفعل يكون راشدا إذا روعي فيه

قصد الشارع الحظ النفس فقط ،وأما األفعال المباحة فهي مباحة بالجز فقط ،أما بالكل

فهي إما خادمة لألفعال الراشدة فتدخل في زمرتها ،واما خادمة لألفعال الير الراشدة
فتلحق بها حكما .واذا نظرنا إلى الدوافع النفسية التي تصدر عنها األفعال في النظام
التوحيدي وجدناها جميعها تنتمي إلى دوافع التقوى التي ألهمها اهلل النفس ،مقل الصبر،
الصدق ،األمانة ،الحلم ،التوكل ،الرحمة..إلخ ،أما الدوافع النفسية التي تصدر عنها
األفعال في النظام الدنيوي فهي جميعها تنتمي إلى دوافع الفجور في النفس ،مقل :الشف،
البخل ،الهلع ،الطمع ،الكبر ،الحسد ،العجلة ،الضعف..إلخ.
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إن عالمية علم االقتصاد اإلسالمي إنما تأتي من أن مسلماته األساسية تبنى
ا
على قنا ية النفس البشرية من حيث إلهامها دوافع التقوى والفجور .إذا فعلم االقتصاد

اإلسالمي يقوم على معطيات النظام المعرفي التوحيدي والنظام المعرفي الدنيوي معا،

المحكومين بسنن االجتماع اإلنساني المذكورة في القرآن الكريم 1،فمن الزمرة األولى يأتي
البعد المعياري اإليجابي للنظرية(إفعل) ،الذي ينبغي على الفرد والمجتمع المسلم تطبيقه
على صعيد الواقع ،ومن الزمرة القانية للنظرية يأتي البعد المعياري السالب للنظرية(ال
تفعل)  ،وهي منظومة األفعال التي ينبغي على الفرد والمجتمع المسلم السعي الجتنابها
في حياتهم .ومن هذا وذائ يكون واقع الفرد والمجتمع المسلم ،ومنهما أيض ا تأتي قوة
النظرية االقتصادية اإلسالمية في تفسير الواقع االقتصادي بجميع ظواهره.

إن علم االقتصاد الذي يقوم على معطيات النظام المعرفي الدنيوي قطعت فيه
َ
النظرية الغربية شوط ا مقد ار ،بحيث أصبف قاد ار على تقديم تفسير معقول ،وان كان

منقوصا ،للظواهر االقتصادية التي تنجم عن الواقع الذي تسوده معطيات هذا النظام.

إذن علم االقتصاد الغربي يمقل رافدا أساسي ا في علم االقتصاد اإلسالمي ،ولكنه ليس

هو كل علم االقتصاد اإلسالمي ،ألنه عاجز تماما عن تفسير أي ظاهرة اقتصادية تنشأ
فان األولوية اآلن بالنسبة
من تطبيق وسيادة معطيات النظام التوحيدي على الواقع .لهذا ا
لعلما االقتصاد اإلسالمي ،في رأينا ،هي إنشا الشق اآلخر من علمهم المبني على

معطيات النظام المعرفي التوحيدي ،المندمج في سنن اهلل االجتماعية الجالبة للنفع باذنه،
قم توحيد العلمين معا بطريقة خالاقة ،تستدرئ سنن اهلل الجالبة للضر باذنه ،وتتجاوز
القبول المطلق ،أو الرفض المطلق ،أو االنتقا العشوا ي من علم االقتصاد الدنيوي

الغربي.
إذا اتفقنا على هذا أصبف لزام ا علينا ونحن ننش علم ا من زمرة النظام المعرفي

التوحيدي ،الذي تحكمه سنن االجتماع اإلنساني الجالبة للنفع باذن اهلل ،كما وردت في
القرآن الكريم ،أن تقوم منهجيتنا العلمية على تمحيب األفعال االقتصادية ،من حيث

1

 أنظر تعريفنا للسنة االجتماعية القرآنية ،وشواهدنا لبعضها ،في كتاب الباحث" :العلم والمعرفة بين رؤيتين للعالم :الظاهرة السبئيةحالة تفسيرية" ،تحت الطبع ،معهد إسالم المعرفة ،جامعة الجزيرة.
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دوافعها الباطنة وسلوكها الظاهر ،وذلئ بعرضها على المعايير اإلسالمية التي يقاس بها
الفعل .فاذا استوققنا تمام ا من اجتياز الفعل المعني لهذه المعايير أمكننا أن نعتمده جز ا

أصيالا من السلوئ االقتصادي اإليجابي للمسلم الراشد ،ومن قم يمكن أن نجعله لبنة في

ال مقسسيا يمكن أن نقيم على
البنا النظري للعلم المستمد من هذه الزمرة ،بل ونجعله فع ا

ضو ه مقسسات تشجعه على صعيد الواقع ،وترسخ دوافعه في نفس اإلنسان المسلم .أما

إذا لم يج تز الفعل هذه المعايير ،أو اجتاز بعضها وعجز عن البعض اآلخر ،أصبف
لزام ا علينا عدم األخذ به منهجي ا وعملي ا ،أو على أقل تقدير عدم جعله من المسلمات

األساسية لعلم االقتصاد اإلسالمي المستمد من النظام المعرفي التوحيدي ،وكذلئ عدم
جعله من مسلمات النظام االقتصادي اإلسالمي المستمد كله من هذه الزمرة بالطبع.
وسوف نطبق هذه المنهجية على فعل االدخار الشخصي للدخل النقدي.
إن القلب الصلب للنظام االجتماعي الدنيوي هي الدالة الدنيوية(دالة المنفعة) التي

تمقل "الل اذة" ،أو "المتاع الدنيوي" متغيرها التابع ،بينما تمقل متغيرات "الهوى"" ،النفس"،
"المال"" ،البنون" متغيراتها المستقلة .هذا هو النظام الذي تنطلق منه العلوم االجتماعية
الغربية بكل فلسفاتها تقريبا ،والفرد وخياراته هو المرجعية في كل شي  ،لذلئ فان حراياته

من مقدسات النظام.

الكليةة التةي تتك اةون مةن دالتةي
إن القلب الصلب لنظام الواقع االجتماعي هو الدالة ا
يتجسةةد فيةةه التةةدافع بةةين جميةةع متغي ةرات
النظةةامين السةةابقين ،حيةةث أن الواقةةع االجتمةةاعي
ا
إن النظةام
الظاهرة االجتماعية التي ذكرناهةا آنفةا ،سةوا علةى مسةتوى الفةرد ،أو الجماعةة .ا
المعرفةةي القرآنةةي للظةةاهرة االجتماعيةةة المكة اةون م ةةن جملةةة هةةذه الةةنظم المعرفيةةة يمك ةةن أن

يشة ة اكل برن ةةامج بح ةةث علم ةةي جدي ةةد لتأس ةةيس عل ةةوم اجتماعي ةةة تتج ةةاوز الخصوص ةةية إل ةةى
العالمية ،والذاتية إلي الموضوعية.

 -2االدخار الفردي للدخل النقدي في النظام االرأسمالي

القرآن الكريم ملي بقصب التجليات التاريخية لنظام االجتماع الدنيوي،

الذي ابينا خصا صه المعرفية سابق ا ،في إطار النظام الكلي للظاهرة االجتماعية في
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يفصل القرآن الكريم التفاعل بين التجليات التاريخية للنظامين
القرآن الكريم .كذلئ ا
الدنيوي والتوحيدي ،عندما يتزاحمان في الزمان والمكان .لكن الرأسمالية المعاصرة،
يعبر اسمها عن مضمونها ،تمقل ،في رأي الباحث ،التجلي التاريخي األتم
التي ا
لنظام االجتماع الدنيوي ،من حيث تأسيس نظامها المعرفي السا د ،في جوهره ،على
الخصا ب المعرفية التي أقبتها القرآن الكريم للنظام الدنيوي ،ومن حيث مطابقة
النتا ج التطبيقية للنظام الرأسمالي ،وقع الحافر على الحافر ،لتلئ التي أقبتها القرآن
الكريم للنظام الدنيوي .وسوف يقتصر تناولنا للموضوع على الجانب المتعلق
باالدخار النقدي ودوره المحوري في االقتصاد الرأسمالي ،ودوره الهامشي في
االقتصاد االسالمي ،الذي هو موضوع هذا البحث.
الرأسمالية إ سم يعبر عن هيمنة متغير المال على المسار التاريخي للنظام
الرأسمالي ،وسيادة التنظير االقتصادي في مجال الظاهرة االجتماعية .ولع ال النظرية

االقتصادية السا دة والريماتها ،والسياسات المترتبة عليها ،والحياة االجتماعية المعبرة

عنها ،خالل القرن الماضي والى اليوم ،كلها عبارة عن بحث مستمر لإلجابة عن
السقال القديم الذي طرحه فالسفة اإلالريق قبل آالف السنين :ما هي الحياة الطيبة؟
وكيف يحيى اإلنسان هذه الحياة الطيبة؟
اقتصاديا ،يحتل
ا
االدخار الشخصي لجز من الدخل النقدي ،باعتباره فعالا

موقعا متمي از في نظام اقتصاد السوق الرأسمالي المعاصر ،كما أنه متغير أساسي

في العلم الذي يدرس ذلئ االقتصاد ،باعتبار هذا االدخار هو مفتاح النمو

االقتصادي .سوف نستعرض في هذا الجز من البحث ما توصل إليه علم االقتصاد
الغربي عن األقر االقتصادي لفعل االدخار الشخصي لجز من الدخل النقدي ،في
اقتصاد يسمف فيه ألفراد المجتمع ممارسة هذا الفعل ،وسوف نستخدم لهذا الغرض
نموذ

التدفق الدا ري البسيط ،وهو يفي بغرضنا التحليلي .والغرض من هذا

االستعراض هو التنبيه إلى توقع ذات األقر لفعل االدخار الشخصي للدخل النقدي
في اقتصاد إسالمي يحترم الحرية االقتصادية للفرد ،ويعتبر السوق آليته الر يسة في
تحقيق الدخل الشخصي وانفاقه.
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 -1.2تعريف االدخار الشخصي للدخل النقدي
إن التعريف الشا ع عند االقتصاديين لالدخار الشخصي للدخل النقدي ،الذي
ا
سوف نلتزم به في هذا البحث ،هو:

ذلئ الجز من الدخل النقدي الذي يقرر الفرد إمساكه وعدم إنفاقه في الحال

على السلع االستهالكية والخدمات بقصد إنفاقه في المستقبل.

إن علم االقتصاد واالقتصاديين يهتمون عادة باالدخار الشخصي الذي يقوم
ا
على العادة والطبع البشري ،دون الذي يضطر إليه اإلنسان بسبب ضرورة ملحة مقل
االدخار لش ار منزل ،أو سيارة ،مقالا .ذلئ أنه رالم أن األخير تأقيره كسابقه إال أن

االقتصاد الحديث يوفر آليات لش ار مقل هذه الضروريات دون الحاجة إلى االدخار

المسبق لها من قبل الفرد .الدوافع التي تقدي إلى االدخار الشخصي الطبعي كقيرة
ومتنوعة ،نذكر منها ما ذكره بول سامويلسون في إطار االقتصاد الغربي ،معتقدين

أنها ال تختلف كقي ار عن دوافعه في إطار االقتصاد اإلسالمي ،حيث يقول" :قد
يرالب الفرد في االدخار ألسباب عديدة :من أجل االنفاق على شيخوخته ،أو االنفاق
في المستقبل ،أو ربما يشعر بعدم األمن ويرالب في االحتياط ليوم الشدة ،أو ربما

يرالب في أن يترئ قروة ألوالده أو أحفاده ،أو ربما يكون عجو از بخيالا ال وارث له
ولكنه يحب ضم وجمع المال لذاته ،أو ربما يرالب في القوة والجاه الذي يجلبه مزيد
من القروة ،أو ربما يكون االدخار مجرد عادة واستجابة شرطية لمقير ال يدرئ

مصدره".1

إن من المهم أن نميز من حيث الدوافع بين ق اررين منفصلين يتخذهما

المدخر لدخله النقدي رالم تالزمهما ،أال وهما قرار االدخار ذاته ،والقرار المتعلق
بأين يوضع المال المدخر خالل فترة ادخاره .فقرار االدخار ،أي إمسائ جز من
الدخل النقدي وعدم إنفاقه في الحال بغرض إنفاقه مستقبالا ،يترتب عليه أمران:

 -1إن قرار االدخار قرار بعدم المخاطرة بالنقد المدخر خالل فترة االدخار،

Samuelson,P.: Economics ,Mcgrw-Hill,10th ed, 1976, p.206 1
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 -2إن قرار االدخار قرار باخ ار النقد المدخر من الدورة االقتصادية.
أما القرار المتعلق بأين يحفظ النقد المدخر فيعتمد على البي ة االقتصادية
واالجتماعية التي يعي

فيها الفرد المدخر .فاذا قرر المدخر حفظ مدخراته في

ال ،فهو بذلئ يكون قد نفذ ق ارره باخ ار
منزله ،مق ا

المال المدخر من النشاط

االقتصادي ،مما يقدي إلى حدوث فجوة في الطلب الكلي على الناتج القومي بمقدار
ذلئ المال ،كما سنبين الحقا .أما إذا كانت هنائ جهة ما ،كالمقسسات المالية،

مقال ،يمكنها اقتراض تلئ المدخرات ،وقرر المدخر إقراضها ذلئ المال ،يكون بذلئ
ا
قد مهد الطريق إلعادة المال المدخر إلى النشاط االقتصادي ،بينما اإلعادة الفعلية،
ومن قم ردم الفجوة في الطلب الكلي ،تتوقف على مقدار ما تنفقه الجهة المقترضة
من ذلئ المال المدخر.
لعل المكان مناسب هنا لنميز أشكاال من االدخار الشخصي تختلط في أذهان
الكقيرين باالستقمار ،الذي نعني به إنفاق قدر من النقد في ش ار سلع رأسمالية من أجل
إنتا

سلع رأسمالية ،أو سلع استهالكية جديدة .ذلئ أن االدخار إمسائ للنقد بينما

االستقمار إنفاق له ،فهما نقيضان .فاذا قرر الفرد ،مقالا ،إقراض البنئ مدخراته بفا دة

فانه يظل مدخ ار ألنه ال يزال مالك ا ألصل المال المدخر ،ولم يفعل سوى استبدال مكان
للحفظ بمكان آخر يضمن له أصل القرض از دا فا دة ربوية ،فاذا حان أجل القرض
استرد مدخراته دون نقصان .كذلئ الحال إذا اشترى المدخر بماله المدخر سندا من

سندات الحكومة ،مقالا ،ذلئ أنه بنهاية أجل السند يسترد كامل ماله مع فوا ده الربوية،

إن وجدت ،ألن السند وقيقة دين .فهو في كل هذه األحوال لم ينفق مليم ا واحدا من

مدخراته ،ولكنه فقط استبدل شكالا من أشكال حفظها بآخر ،دون المخاطرة بها .أما إذا

اشترى سهم ا من أسهم شركة ما ،مقالا ،يكون بذلئ قد انتقل من كونه مدخ ار إلى كونه

مستقم ار ،من حيث الدوافع ،ومن حيث النتا ج ،ألنه بش ار ه السهم يكون قد خر نها يا
من ملكية نقده المدخر ،وذلئ بانفاقه في استقمار يقوم على الغنم والغرم ،وأصبف بذلئ
شريكا في ذلئ الغنم وذلئ الغرم ،أيهما تحقق .ويكون بذلئ قد أعاد بنفسه مدخراته إلى
الدورة االقتصادية ،بانفاقها في ش ار نصيب له في رأسمال شركة ،كما أنه ليس هنائ
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أي ضمان في استعادة رأسماله كامالا فيما إذا قرر بيع أسهمه ،أو تعرض استقماره

لخسارة.

علم االقتصاد الغربي يميز بين ادخار وادخار ،ال من حيث الدوافع والمقاصد،
ولكن من حيث المكان الذي تودع فيه المدخرات .فاالدخار الذي يخرجه صاحبه من
الدورة االقتصادية محتفظ ا به في منزله ،مقالا ،تسمى عمليته ) ،(hoardingبينما عملية
االدخار التي تبقي النقد المدخر في الجهاز المصرفي ،متاحا لمن أراد إعادته إلى دا رة

النشاط االقتصادي ،تسمى ) .1(savingولكل من هذين النوعين من االدخار الفردي أقره

أن كال المفهومين ال مكان له في
المختلف على االقتصاد الكلي .وسوف نبين الحق ا ا
اقتصاد إسالمي تقوم أفعال المكلفين فيه على مفهوم الرشد اإلسالمي ،ال العقالنية
الدنيوية.
يعتبر االدخار القومي ،الذي يتكون أساس ا من مدخرات الجمهور الخاصة،

واألرباح الير الموزعة في القطاع اإلنتاجي ،عنص ار أساسيا في تركيبة النظام
االقتصادي الرأسمالي ،ومتغي ار جوهري ا في علم االقتصاد الذي ينبع من ذلئ النظام ،ألنه

الوسيلة األساسية لتحرير الموارد من إنتا السلع االستهالكية الحالية ،وتمويل االستقمار

الذي يوظف تلئ الموارد من أجل النمو االقتصادي .واالدخار الشخصي ،الذي يشكل
في مجموعه ادخار الجمهور ،هو األهم ،ألنه يمقل القسم األكبر من االدخار القومي.
ولم يقتصر الزعم بأهمية االدخار الشخصي للنمو االقتصادي على النظام الرأسمالي ،بل
تعداه ليشمل كل النظم االقتصادية التي تجعل من آلية السوق أساس ا للتبادل في
اقتصادها القومي ،بل إن علم االقتصاد الغربي جعلها مسلمة من المسلمات في هذا
الخصوب ،ونحن ال نسلام له بذلئ.

لقد كان الهم األساسي لهذا البحث ،في نسخته األولى المنشورة ،هو دحض

انسحاب دعوى األهمية االقتصادية لالدخار الشخصي على االقتصاد اإلسالمي ،وتبيان
أن االدخار الشخصي ،في ميزان العقل ،ذو تأقير سالب على النشاط االقتصادي

.Ackley, G., Macroeconomics: Theory and policy, Mac-Millan publishing CO., 1978 - 1
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اإلسالمي ،وفي ميزان النقل ،فعل الير راشد .ونستدل هنا على دوره السالب في النشاط
االقتصادي وتسببه في األزمات المالية بما توصل إليه علم االقتصاد الغربي ذاته من أن
االدخار الشخصي للنقد يقدي إلى إشكالية في بنية النظام االقتصادي الرأسمالي،
وتشكل الدراسات والسياسات االقتصادية المتعلقة بمعالجتها جوهر علم االقتصاد الكلي
الغربي.
ومن المهم أن نقبت هنا معلومة تاريخية هي أن فعل االدخار الشخصي ،وان
أصبف يستمد شرعيته االقتصادية في االقتصاد الغربي المعاصر من فلسفة الفردية
والنفعية)،(Utilitarianism

إال

إنه

تاريخي ا

استمد

شرعيته

من

تعاليم

البروتستانت) ،(Protestantismفي بداية تكوين النظام الرأسمالي .يخبرنا فيبر

1

دين
(Max

) Weberإنه بينما كانت تعاليم الكنيسة الكاقوليكية تحض أتباعها على الزهد في متاع
الحياة الدنيا ،ال سيما فيما يتعلق بجمع المال وحياة الترف ،كانت تعاليم البروتستانت،
على النقيض من ذلئ ،تحض أتباعها علي العمل الدقوب المضني في مختلف مجاالت
الحياة باعتبار أن العمل هو الاية الحياة .وتقول هذه التعاليم إن كل فرد خلقه اهلل ،وخلق
له ندا ا في هذه الحياة عليه تلبيته ،والسعي لتحقيقه بجد ومقابرة حتى تتأكد نجاته في
اآلخرة .وفي مجال االقتصاد فان أهم معايير النجاح في تلبية هذا الندا اإللهي هو
الربف ،حيث يوجب الرب على رجل األعمال المسيحي أن يأخذ بأفضل الفرب المتاحة
وتنمى من
التي تحقق أعلى األرباح ،وهذه األرباح هي هدية من الرب ينبغي أن تجمع ا
أجله ،ال من أجل الترف والتنعم واالنغماس في الشهوات .وهكذا و ِجد التبرير الديني
للنشاط االقتصادي لرجل األعمال الرأسمالي.
ولكن تعاليم البروتستانت شددت على ضرورة القصد في اإلنفاق االستهالكي،
وأصبف مبدأ "التقتير من أجل التوفير" مبدأا ديني ا ومسلك ا يباركه الرب .وهكذا بدأت

Max Weber: The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. Translated by Baehr, P. and Wells, G. -1
Penguin books,2002
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القروات تتراكم في أيدي أتباع الكنيسة البروتستانتية عن طريق االدخار(الكنز) ،ووجد
هذا التراكم للقروة المباركة والتشجيع من الكنيسة .ولكن تراكم القروة جلب معه فتنة زينة
الحياة الدنيا(المال والبنون) التي ال محيب عنها ،وأصبحت المعركة بين هذا التأقير
الدنيوي للمال وبين تعاليم الكنيسة ،التي تحض الناس على جمع المال وكنزه ،هما ال

ينقطع لرجال الدين البروتستانت.

 -2.2االدخار والتدفق الدائري)(Circular Flow

1

في هذا الجز نود أن نلقي بظالل من الشئ على زعم علم االقتصاد الغربي أن
فعل االدخار الشخصي لجز من الدخل النقدي ضرورة يقتضيها االستقمار والتنمية
االقتصادية ،وندلل على أن هذه المزاعم بأهمية االدخار تستند إلى أساس قيمي
وأيديولوجي وليس علمي .ونفترض لهذا الغرض التوظيف التام للموارد االقتصادية ،وأن
كل عنصر إنتاجي ينال أج ار مساويا إلسهامه في الناتج القومي ،وأن الحكومة يتكون
دخلها من الض ار ب فقط ،وتصرفه في ش ار السلع االستهالكية.

نستخدم لتوضيف القضية الرسوم البيانية  ،4-2التي تتعلق كلها بالتدفق الدا ري
لالقتصاد .الشكل ( )2يبين لنا التدفق الدا ري من زاوية الناتج القومي ،حيث نالحظ أن
المجتمع مواجه بخيارين في كيفية توزيع ناتجه القومي .وهذان الخياران هما االستهالئ
واالستقمار ،حيث يقدي كل منهما دوره في استعادة ما استهلئ من طاقة بشرية ،أو
مادية لمعاودة اإلنتا من جديد.

 -1التحليل الذي يتبع في هذا الجزء مقتبس بتصرف من التحليل الذي قدمه كل من Heilbroner and Galbraith: The
Economic problem, prentice Hall,g third ed.,1990.
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التدفق الدائري :شكل ()2

نالحظ أيض ا أن السلع الرأسمالية يذهب جز منها في شكل استقمار إحاللي،

الغرض منه إبقا قروة المجتمع في قبات ،بينما الجز اآلخر يذهب في شكل استقمار
جديد يضيف إلى قروة المجتمع ،مما يم اكن من زيادة طاقته اإلنتاجية .نالحظ أيض ا أن
المجتمع لكي يزيد من استقماره البد من تقليل استهالكه ،ليحرر بذلئ بعض الموارد التي
كانت سوف تذهب إلنتا
إلى إنتا

السلع االستهالكية المستغنى عنها ،مما يم اكن من تحويلها

السلع الرأسمالية .أما إذا قرر المجتمع أنه ال يريد استقما ار فوق االستقمار

اإلحاللي فسوف يترتب على ذلئ بقا التدفق الدا ري في حالة قبات دا م.
نموه ،البد له
إذن ،إذا أراد المجتمع الخرو من حالة القبات اإلنتاجي إلى زيادة ا
من تحرير بعض الموارد الحقيقية(قوة عاملة ،ماكينات ،أرض) من إنتا السلع
االستهالكية إلى إنتا السلع الرأسمالية .والسقال المهم هو :ما هي اآللية التي يستخدمها
المجتمع في تحرير هذه الموارد ،وكيف يضمن استقمار هذه الموارد في ما حررت له،
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أي في إنتا السلع الرأسمالية المناسبة؟ ومن أين للمستقمر بالموارد النقدية التي تم اكنه

من ش ار واستغالل عناصر اإلنتا المحررة في إنتا السلع الرأسمالية المناسبة؟

اإلجابة عن هذه األس لة تشكل اإلجابة على أعقد قضايا االقتصاد الكلي ،وليس
ه ذا مجال الخوض في تفاصيلها ،ولكن نجملها بالنظر إلى الحلول التي يقدمها كل من
النظام الشمولي (الماركسي) والنظام الرأسمالي الغربي.
 -3النظام الشمولي وحل مشكلة االستثمار
النظام الشمولي ،ونمقل له بالنظام االشتراكي ،الذي يجعل كل الموارد في يد
الدولة ،وال يعترف بالملكية الخاصة وال آلية السوق ،تتولى فيه لجنة التخطيط المركزي
تحدي د النسب التي يقسم على أساسها الناتج المحدد بين االستهالئ واالستقمار ،كما إنها
تحدد نوع السلع االستهالكية والرأسمالية التي ينبغي أن تنتج .ورالم أن هذه الطريقة
فعالة جدا في تخصيب الموارد ،إال أنها تصطدم بطبيعة البشر التي تأبى الجبر في
التملئ ،وتضعفها األنانية والذاتية التي تتحكم في أعضا اللجنة المركزية ،في الياب قيم

التقوى األخالقية التي تتجاوز بالمصلحة الشخصية ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة،
يعضدها تركيز القوة والقروة في أيديهم ،مضاف ا إلى ذلئ محدودية النظرة ألفراد قال ل

يخططون لرالبات اقتصادية متعددة ومعقادة ،لكل المجتمع .كل ذلئ يقدي إلى الفشل
المحتوم القتصاد يقوم على هذه اآللية المركزية؛ وما فشل النظام االشتراكي المعاصر
منا ببعيد.
لكن النتيجة التي نريد أن نخر بها هنا هي أن تحرير الموارد من االستهالئ إلى
االستقمار لم تتوسط فيه عملية االدخار الشخصي للدخل النقدي التي تمجدها النظرية
االقتصادية الغربية ،وانما هو قرار واحد فقط يقدي إلى تقسيم الدخل القومي بين
استهالئ واستقمار.
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 -4النظام الرأسمالي وحل مشكلة االستثمار
االقتصاد الرأسمالي يقوم على مبدأ حرية الفرد في امتالئ المال وحريته في
إنفاقه ،وألنه اقتصاد يقوم على قيم علمانية(دنيوية) فهو يفترض بل يرابي الفرد على أن
الهدف األساسي في الحياة هو تعظيم اللذة(المنفعة) من األشيا الدنيوية ،فكل ما هو
لذيذ البد أن يكون نافع ا ،وكل ما هو نافع فهو لذيذ .والفرد

العقالني)(Rational

هو الذي

تحكم تصرفاته في الحياة دالة المتاع الدنيوي ،فيفاضل بين الخيارات بنا ا على أيها أكقر
جلب ا للذة(المنفعة) .ولما كانت هنائ عالقة طردية بين اللذة والمال ،حسب مبادئ هذه
الفلسفة ،فا ان جمع المال وتكديسه هو الفعل العقالني المتوقع من اإلنسان الذي تحكمه
منظومة القيم الرأسمالية .لذلئ لم يكن مستغربا ،بل كان منطقيا ،أن تكون الفرضيات

األساسية التي تقوم عليها دالة المتعة(المنفعة) ،وهي القلب الصلب الذي بني عليه علم
االقتصاد الغربي ،هي أن اإلنسان العقالني يتصف

باألنانية)،(axiom of selfishness

والبخل) ،(axiom of niggardlinessوالطمع) ،(axiom of greedوالنهم)،(axiom of non-satiability

والقيد األساسي الذي يحول بين الفرد العقالني وبين تعظيم متاع الحياة الدنيا هو دخله
الحقيقي.
إذا كانت هذه هي قوابت االقتصاد في النظام الرأسمالي فما هي اآللية التي
يستخدمها لتحرير الموارد من االستهالئ وتحويلها إلى استقمار إلنتا السلع الرأسمالية؟
اإلجابة عن هذا السقال تقتضي منا النظر إلى الشكل رقم ( ،)3الذي يجسد التدفق
الدا ري من جانب تكلفة اإلنتا  ،وتوزيع الدخل القومي على المستفيدين القالقة:
الجمهور ،الحكومة ،والقطاع الخاب .نرى من هذا الشكل أن التكلفة الكلية للناتج
القومي تشمل تكلفة عناصر اإلنتا (عمل ،رأسمال ،أرض) ،الض ار ب ،واإلهالئ.
تتحول هذه التكلفة الكلية إلى دخل للجمهور والحكومة والقطاع الخاب المنتج .ولكن
لكي يتمكن القطاع اإلنتاجي من إعادة إنتا نفس القدر من الناتج القومي البد للطلب
الكلي علي السلع المنتجة ،الذي يمقله المستطيل في يمين الرسم ،أن يساوي الدخل
القومي ،الذي يمقله المستطيل في يسار الرسم ،أي البد لقطاع الجمهور من إنفاق كل
دخله في طلب على السلع االستهالكية ،والبد للحكومة من إنفاق عا دها من الض ار ب
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في طلب على السلع االستهالكية ،وكذلئ القطاع الخاب ينبغي أن ينفق عا ده من
اإلهالئ في طلب على السلع الرأسمالية للتعويض عما تآكل من رأسمال.

التدفق الدائرى :شكل ()3

إلى هنا يبدو كأن االقتصاد الرأسمالي ال مخر له من حالة القبات في التدفق
الدا ري ،ال سيما إذا علمنا أن هذا النظام ال يسمف ،في الظروف العادية ،بالجبر وتدخل
الحكومة في النشاط االقتصادي ،بل يقوم على حرية األفراد في التملئ والتصرف فيما
يملكون من أموال .ولكن لما كانت قيم النظام الرأسمالي تمجد جمع المال وتكديسه،
وترسخ في أفراد المجتمع دوافع الهلع ،الشف ،البخل ،والطمع ،نجد أن أفراد هذا المجتمع
يتمتعون بدرجة عالية من الوعي االدخاري ،مما يعني أنهم لن ينفقوا كل دخلهم في
الطلب االستهالكي ،بل يمسكون نسبة مقدرة منه؛ فماذا تكون النتيجة على العملية
اإلنتاجية من ج ار فعل االدخار الشخصي هذا؟ النتيجة هي حدوث فجوة في الطلب
الكلي نتيجة لتسرب الدخل النقدي المدخر خار التدفق الدا ري .واذا نظرنا للرسم ()3

نرى ذلئ واضحا ،حيث يساوي طلب الحكومة دخلها ،وكذلئ الطلب اإلحاللي يساوي
عا دات اإلهالئ ،بينما تبرز فجوة في الطلب االستهالكي لألسر نتيجة ألن االدخار
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تسرب) (Leakageمن العملية االقتصادية .وقد يترتب على هذا الفعل االدخاري حدوث
ا
ركود في القطاع اإلنتاجي من االقتصاد ألن سلعا استهالكية أنتجت تساوي قيمتها
الدخل النقدي المدخر لن تشترى ،مما يعني أن الموارد التي كانت تذهب إلنتاجها سوف
تصبف عاطلة عن العمل.
إلى هنا وينتهي دور االدخار الشخصي للدخل النقدي في العملية االقتصادية،
ويبدو واضحا أنه دور سالب تماما يقدي باالقتصاد السليم المعافى إلى حالة من

المرض ،التي إن لم يتم تداركها البد أن ينجم عنها ضرر كبير .ولكن مما ال شئ فيه
أن هذه الموارد الحقيقية المعطلة بسبب االدخار النقدي تمقل فرصة سانحة للنظام
الرأسمالي للخرو  ،ليس فقط من حالة القبات ،بل من حالة الركود إلى النمو ،إذا ما
تمكن من تحريئ هذه الموارد واستغاللها في إنتا

سلع رأسمالية تقدي إلى مزيد من

اإلنتا  .إن المطلوب اآلن من النظام الرأسمالي هو أن يوجد طلبا استقماري ا جديدا

أن
أن المشكلة الحقيقية تكمن في ا
مساويا للفجوة التي حدقت في الطلب االستهالكي ،إال ا
أن المستقمر أهدافه إنفاقية ،وطبيعة نشاطه
المستقمرين هم الير المدخرين ،فبينما نجد ا
أن المدخر ذو طبيعة إمساكية ،ال يحب المخاطرة
تحفها مخاطر الربف والخسارة ،نجد ا
بمدخراته ،فكيف نجمع بينهما؟ إن هذه القضية هي واحدة من أخطر وأعقد مشاكل
االقتصاد الرأسمالي ،ومن فهم آليات النظام الرأسمالي في حلها انجلت أمامه معظم
المسا ل االقتصادية التي يعالجها علم االقتصاد الكلي ،وأدرئ طبيعة الكقير من
األمراض االقتصادية التي يعاني منها العالم ،ال سيما العالم الرأسمالي.
هنائ طريقتان أساسيتان يمكن لقطاع المستقمرين عن طريق واحد منهما ،أو
كليهما ،جذب المدخرات ،أوالهما إنشا شركات مساهمة استقمارية يتم بيع أسهمها
للمدخرين ،وقانيهما اقتراض النقد المدخر ،كما يتبين من الرسم ( .)4ولكن الطريقة
األولى الير مجدية مع المدخرين ،لوجود عنصر المخاطرة في االستقمار المتوقع ،بينما
هم ،بحكم دوافعهم االدخارية التي نقلناها عن سامويلسون آنفا ،يققرون الضمان
والسالمة لمدخراتهم ،فلم يبق للنظام الرأسمالي سوى اللجو إلى االقتراض من المدخرين.
ولكن المدخر ،إما صحيف شحيف يأمل الغنى ويخشى الفقر ،واما ضعيف يجمع القر
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األبيض لليوم األسود ،فكان البد من إعطا حافز مالي يربو على شف األنفس ،ويرالمها
على مفارقة ما تدخر ،مع توفير الضمانات الالزمة بسالمة المال ،واعادته مع زيادته
الربوية.
أما إذا أرادت الحكومة في النظام الرأسمالي ردم الفجوة في الطلب فأمامها قالقة
خيارات ،أولها أن تفرض ض ار ب على المال المدخر فتأخذه كله ،وقانيها أن تقترض هذا
المال ،وقالقها أن تمول طلبا مساويا للفجوة عن طريق التمويل بالعجز .أما الخيار األول
فغير وارد قيمي ا وسياسي ا ،وأما الخيار القالث فهو يقدي إلى زيادة عرض النقود ،وقد

فان أفضل الخيارات بالنسبة للحكومة هو
ينجم عنه تضخم يصعب كبف جماحه .لذلئ ا
استدانة هذه المدخرات مع دفع الفا دة ،ويبدو ذلئ واضحا في الشكل رقم ( ،)5حيث
يزداد دخل الحكومة عن طريق الدين بمقدار المال المدخر ،ومن قم يزداد الطلب

الحكومي بذات القدر ،مما يقدي إلى ردم الفجوة االدخارية .ولكن هذا الخيار نجمت
عنه مشكلة الدين العام ،الذي يتراكم عبر السنين حتى يصبف من المستحيل سداده،
هم ا يققل كاهل الميزانية ،ويضطر الحكومة إلى تمويله أما
ويبقى سداد فوا ده السنوية ا
بمزيد من الض ار ب ،أو الدين ،أو التمويل بالعجز ،وهكذا تتوالد وتتكاقر المشاكل.
التدفق الدائري :شكل ()4
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التدفق الدائري :شكل ()5

أما المشكلة القانية المتعلقة بضرورة تساوي طلب التمويل االستقماري مع عرض
التمويل االدخاري ،وما يمقله ذلئ من طلب وعرض للموارد الحقيقية ،فليست هنائ أي
آلية في االقتصاد الرأسمالي تضمن ذلئ ،مما يقدي إلى مشكلة عدم التوازن في
االقتصاد الكلي ،حيث يتجاوز الطلب الكلي على الموارد أحيان ا العرض الكلي فينجم

التضخم ،أو يتجاوز العرض الكلي للموارد الطلب الكلي فينجم الركود .وأدى هذا

الوضع ،الذي هو سمة أساسية لالقتصاد الرأسمالي ،إلى ما يعرف في أدبيات االقتصاد
بظاهرة الدورة التجارية.
أما المشكلة القالقة المتعلقة بضمان تحويل المال المدخر إلى استقمار حقيقي
ينفع الناس ،فليست هنائ آلية تضمن هذا في ظل االقتصاد الرأسمالي ،ذلئ أن البنوئ
الضامنة لودا ع المدخرين مع دفع الفا دة ال تستطيع أن تخاطر بتلئ األموال فماذا
تصنع؟ تقرضها بفا دة أعلى لمن عنده المال ة الالزمة لسداد الدين ودفع الفا دة ،بغض
النظر عن مجال استخدامه للقرض ،مما يعني تركيز األموال االستقمارية في أيدي
الشركات الضخمة والبيوتات القرية ،وأن تتحكم هذه بدورها في نوع االستقمار ،والسلع
المنتجة ،وذوق المستهلئ..إلخ.
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ونختم هذا الجز من البحث بالتذكير بأنه بسبب األهمية المدعاة لالدخار في
النمو االقتصادي ظلت النظريات ،والسياسات الغربية ،والمقسسات المالية التي تقوم
علي رقية العالم الدنيوية الغربية  ،تحابي المدخر على حساب المستقمر ،والغني على
حساب الفقير .لقد أدى جعل التمويل يتأسس على االدخار الشخصي للدخل النقدي إلى
تشحم قاطرته القروض ،وتدفعها
أن يتحول االقتصاد الرأسمالي إلى اقتصاد ربوي،
ا
الفوا د الربوية ،ودخلت شريحة واسعة ،ممن كان يمكن أن يكونوا مستقمرين فيما ينفع
الناس من اقتصاد حقيقي ،في لعبة المدخرين ،فأصبحوا يقترضون بفا دة أقل ويقرضون
بفا دة أعلى ،ويربحون الفرق الربوي دون جهد .والمنطق في هذا واضف ،فما دام األمر
يتعلق ،في أصل فلسفة النظام الرأسمالي ،بتعظيم القروة الشخصية من أجل تعظيم متاع
الحياة الدنيا ،فلماذا يقترض مستقمر مقابر رأسماله من المدخرين ،بتكلفة ربوية قابتة مع
ضمان القرض ،قم يخاطر باستقمار هذا القرض في االقتصاد الحقيقي ،ويشقى في
العمل ،قم قد يغنم وقد يغرم ،بينما يمكنه أن يفعل مقل المدخرين ،فيغنم يقينا .ونجم عن
ذلئ توسع ها ل في مقسسات اإلقراض واالقتراض ،ومن أهمها وأقدمها البنوئ التجارية،
وتفنن في ابتكار أنواع القروض وأسواقها ومعامالتها حتى أصبف المواطن العادي جز ا
ا
من هذه السوق ،فال يشتري معظم حاجات معاشه إال بالدين .ولقد أدى ذلئ إلى توسع
ها ل بالضرورة في مقسسات الضمان الالزمة لهذه الديون .وحتى يعظم التراكم تحولت
الديون والنقود وأشباهها إلى سلع تباع وتشترى ومجاال للمقامرة ،ونشأ بذلئ اقتصاد زبدي
مواز لالقتصاد الحقيقي استأقر بالنقود ،التي هى بمقابة الدم للجسم بالنسبة لالقتصاد
الحقيقي المنتج ،مما أصابه بفقر دم ليس بخار منه إال بدم القروض الربوية .وأصبف
هذا االقتصاد الزبدي عب ا ققيال على اقتصاد ما ينفع الناس ،ليس فقط من خالل
التمويل الربوي ،بل ألن كل هذا المال الزبدي ،المتضخم بال حدود ،يعطي أصحابه
ملكية في القروة الحقيقية للمجتمع ،أي أن االقتصاد الحقيقي هو الذي ينبغي أن يدفع
كل هذه الديون التي تتجاوز قيمته الحقيقية أضعافا مضاعفة.
لقد أصبف الربا والقمار والغ

وعدم التوازن سمة أساسية لالقتصاد الرأسمالي،

ويعود القدح المعلاى في ذلئ إلى االدخار الشخصي للنقد كقاعدة للتمويل ،والى
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مقسساته الربوية ،وأهمها البنوئ التجارية .ولو اختفى االدخار للنقد كفعل اقتصادي ،أو
أن المدخرين ال يكافأون على ادخارهم واقراضهم ،بل يضمن لهم أصل قرضهم فقط،
لو ا
لذهب معظم الزبد الرأسمالي من ربا وقمار جفا  ،ولمكث في األرض ما ينفع الناس.
ولقد انعكست هذه الرقية الرأسمالية ألهمية االدخار الشخصي للدخل النقدي في النمو
والتنمية االقتصادية على نظريات التنمية التي ص ادرت إلى الدول النامية ،فاألالنيا ،
ألنهم هم الذين يدخرون ،ينبغي الرفق بهم ،أما الفق ار فعليهم الصبر على فقرهم حتى
يدخر األالنيا  ،قم يستقمرون ،قم يدخرون ،قم تتكاقر القروة الخاصة في أيديهم حتى
ا
يتساقط رذاذها) (Trickledown effectعلى الفق ار فيبللهم قطر الرحمة من األالنيا .
 -5اإلسالم :التجلي التاريخي األتم لنظام االجتماع التوحيدي
يخبرنا القرآن الكريم عن تجليات تاريخية كقيرة لنظام االجتماع التوحيدي ،تمقلت
في رساالت الرسل ،وأنماط االجتماع اإلنساني الذي تأسس على هدى تلئ الرساالت،
ولكن اإلسالم الذي جا به محمد ،صلى اهلل عليه وسلم ،واالجتماع الذي تأسس عليه
في المدينة المنورة في عهد النبوة ،هو التجلي التاريخي األتم لنظام االجتماع التوحيدي.
وكما أسلفنا فان أصول المجتمع اإلسالمي التوحيدي تتمقل في خمسة متغيرات هي:
اإليمان ،النفس ،العلم ،المال ،والبنون ،تتفاعل فيما بينها لتعطي مجتمع التوحيد
ي "الهوى" و"المتاع الدنيوي" لينجم عن تفاعل هذه المتغيرات
الخالب ،وتتفاعل مع متغير ْ
السبعة المجتمع اإلسالمي الواقعي ،الذي تتجلى فيه ظواهر التوحيد والشرئ بكل أنواعه.
"المال" ،باعتباره العنصر األفعل في زينة الحياة الدنيا ،التي هي مجال االبتال
واالمتحان للناس في هذه الحياة ،يلعب دو ار محوريا في التحليل العلمي المعياري لنظام
االجتماع اإلسالمي ،وفي صالح أو فساد المجتمع الذي يتأسس عليه .ولما كان فعل
االدخار للمال هو سلوئ طبعي للنفس البشرية ،ال سيما ادخار النقد ،يكون من المهم
معرفة دوره في إطار دور المال في نظام االجتماع اإلسالمي المعياري.
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 -1.5حكم ادخار النقد في النظام االقتصادي اإلسالمي
في هذا الجز من البحث عندما نتكلم عن االدخار للنقد إنما نتكلم عنه من زاوية
معيارية تتعلق بنوع األفعال االقتصادية التي ينبغي أن تصدر عن المسلم الراشد.
ومفهوم المسلم الراشد مفهوم ذو أهمية قصوى من الناحيتين النظرية والعملية؛ فمن
الناحية النظرية نحن نسعى إلى إنشا علم االقتصاد اإلسالمي القا م على عالمية
النظرية االقتصادية اإلسالمية ،والمنطلق من قنا ية النفس البشرية ،من حيث ملهمات
الفجور والتقوى .ومن الناحية العملية فا ان حياة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كانت
تجسيدا لحياة المسلم الراشد ،ومن قم فان كل مسلم مطلوب منه بذل وسعه في حياته
لتحقيق هذا المقل األعلى ،من خالل مجاهدته في أن تكون كل أفعاله راشدة .إذا فان

مفهوم الرشد في األفعال ليس كمفهوم العقالنية في علم االقتصاد الغربي ،مجرد ضرورة
منهجية يقتضيها البنا النظري فحسب ،بل هو في إطاره اإلسالمي فعل مطلوب من كل
مسلم ،فهو إذا أمر ديني تعبدي.

لقد أشرنا في مطلع هذا البحث إلى ما يمكن أن يكون مداخل إلى نظرية المسلم

الراشد ،الذي يسعى لتعظيم سعادته ولذته في اآلخرة ،علما بأن ذلئ أيضا هو السبيل

إلى تحقيق حياة طيبة في هذه الدنيا .ولما كانت الدنيا مزرعة اآلخرة فا ان هدف المسلم
الراشد الذي يسعى لتحقيقه ال يتم إال بتعظيم حسناته من خالل تعظيم العمل الصالف.

عرفه اإلمام ابن القيم هو الذي يستوفي شرطين؛ أولهما أن يكون
والعمل الصالف كما ا
خالص ا هلل ،وقانيهما أن يكون وفق شريعته .إذا فالمسلم الراشد كل أعماله صالحة ،ومن
قم فهو ال يقدم على فعل إال إذا كان هذا الفعل يقدي إلى تعظيم حسناته ،وان كانت
هنائ مفاضلة بين فعلين اختار أكقرهما مجلبة للحسنات ،حسب ظنه المبني على العلم
التوحيدي ،ومستفتي ا قلبه المهتدي بنور اإليمان .إن المسلم الراشد تنقسم األفعال عنده
إلى قسمين ال قالث لهما :أفعال راشدة ،وأخرى الير راشدة .والفعل يكون راشدا إذا روعي

فيه قصد الشارع ،الحظ النفس فقط.

هكذا نصل ،بعد هذه المقدمة المنهجية الضرورية ،إلى موضوع االدخار للنقد من
المنظور اإلسالمي لنرى ألي نظام ينتمي ،بوصفه فعالا اقتصاديا يمارسه المسلم والير
48

المسلم ،وسوف نقوم بالتمحيب النظري لفعل االدخار بقالقة طرق :أولها :أن نقارن بين
مفهوم ادخار النقد ،ومفهوم كنز النقد الذي ورد في القرآن الكريم؛ وقانيها :أن نقوم
بعرض فعل االدخار على معايير الفعل عند علما األصول (واجب ،مندوب ،مباح،
مكروه ،حرام)؛ وقالقها أن نعرضه على معايير نظريتنا عن المسلم الراشد.
 -2.5بين مفهوم االدخار االقتصادي ومفهوم الكنز القرآني
ورد الفعل تدخرون مرة واحدة في القرآن الكريم متعلقا

بالطعام ،وذلئ في قوله
ِ
ون ِفي
ون َو َما تَ َّدخر َ
تَأْكل َ
 .)49جا في "الكشاف

تعالى ،على لسان نبيه عيسى ،عليه االسالمَ ( :وأَنقب كم بِ َما
ِ
َّ
ين)(آل عمران،
بيوتِك ْم إِ َّن ِفي َذلِ َ
ئ َ
آليةا لك ْم إِن كنتم ُّم ْق ِمن َ
االقتصادي آليات القرآن الكريم" ،تأليف األستاذ محي الدين عطية ،عن معنى كلمة
ادخار ما يلي:

1

"أصل االدخار اذدخار ،وقال ذخرته وادخرته إن أعددته للعقبى(األصفهاني) .ذخر
الشي ...اختاره ،وقيل اتخذه (ابن منظور)" .هذا كل ما ورد عن المعنى اللغوي لكلمة
ادخار في الكشاف االقتصادي ،ونالحظ أنه يرجع القارئ إلى معنى كلمة (كنز) ،والى
معنى كلمة (إمسائ) ،إشارة إلى العالقة في المعنى بين االدخار ،والكنز ،واإلمسائ.
نالحظ أن استخدام كلمة تدخرون في اآلية متعلقة بالطعام ،وجا في التفسير أنها تعني
ما تتركون من طعامكم ليوم الد .ومن المهم أن نعلم أن الطعام إنما ينتج ليستهلئ ،بما
يعني خروجه نها يا من الدورة االقتصادية ،لذلئ فان ادخاره في البيوت بعد خروجه ليس
له أقر اقتصادي مباشر وفوري ،وان كان يقدي في المدى المتوسط والبعيد إلى استقرار
الطلب على الطعام المدخر مما ينجم عنه استقرار في أسعاره ،أما النقد فان مهمته
االقتصادية منوطة ببقا ه الدا م في التدفق الدا ري ،ألنه بالنسبة للجسم االقتصادي كالدم
بالنسبة للجسم الحي ،لذلئ ع اد خروجه تسربا يجب منعه ،وان وقع فتجب إعادته ،أو

 1حمي الدين عطية  (،الكشاف االقتصادي آليات القرآن الكرمي ) ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي .19991 ،
49

تعويضه .إذن هل هنائ فرق بين المفهوم االقتصادي الدخار النقد والمفهوم القرآني لكنز
النقد(الذهب والفضة وما في حكمهما)؟
ولإلجابة عن هذا السقال دعونا ننقل ما جا عن "الكنز" من ورقة الدكتور محمد

صفي الدين عوض بعنوان " :أصول علم االقتصاد اإلسالمي" 1حيث يقول فيها:

"اختلف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في المراد بالكنز الذي جا ذكره في
ِ
َّ
ِ
َّ ِ
ونها ِفي سبِ ِ
ب َوا ْل ِف َّ
يل اللا ِه فََب قش ْرهم
ون الذ َه َ
ين َي ْكنز َ
قوله تبارئ وتعالىَ ( :والذ َ
َ
ضةَ َوالَ ينفق َ َ
بِ َع َذ أ
اب أَلِ أيم)(التوبة .)34 ،وأصل الكنز في اللغة الضم والجمع ،وال يختب بالذهب
والفضة .قال ابن جرير :الكنز كل شي بعضه مجموع إلى بعض في بطن األرض كان
أو على ظهرها.
وقيل المقصود بالوعيد أهل الكتاب خاصة ألنهم كانوا يفعلون ذلئ ،وقيل من يفعل ذلئ
من المسلمين واليرهم ،وقيل بل هو خاب في حق من ال يزكي من هذه األمة ،وهو
قول جمهور الصحابة رضوان اهلل عليهم والمفسرين .ومن األخبار الدالة على هذا القول
ما يلي:
 -1أخر ابن المنذر عن ابن عباس رضي اهلل عنهما في قوله "والذين يكنزون الذهب
والفضة" اآلية  ،قال :هم الذين ال يقدون زكاة أموالهم ،وكل مال ال تقدى زكاته
كان على ظهر األرض أو في باطنها فهو كنز ،وكل مال أدى زكاته فليس بكنز
كان على ظهر األرض أو في باطنها.
 -2أخر أحمد في الزهد وابن ماجة وابن مردوية والبيهقي في سننه عن ابن عمر
رضي اهلل عنهما في اآلية قال  :إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة .فلما أنزلت
جعلها اهلل طهرة لألموال قم قال :ما أبالي لو عندي مقل أحد ذهبا ،أعلم عدده،
أزكيه وأعمل فيه بطاعة اهلل.

 -1د.أمحد صفي الدين عوض " :أصول علم االقتصاد اإلسالمي"؛ مكتبة املستالت(االقتصاد إال سالمي )؛ املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي؛ واشنطن.
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 -3وأخر ابن أبي شيبة في مسنده ،وأبو داقود وأبو يعلي وابن أبي حاتم والحاكم
وصححه ،وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
لما نزلت هذه اآلية "والذين يكنزون الذهب والفضة" كبر ذلئ على المسلمين ،وقالوا
ما يستطيع أحد منا لولده ماالا يبقى بعده .فقال عمر رضي اهلل عنه :أنا أفر

عنكم .فانطلق عمر رضي اهلل عنه وتبعه قوبان رضي اهلل عنه ،فأتى النبي ،صلى

اهلل عليه وسلم ،فقال يا نبي اهلل قد كبر على أصحابئ هذه اآلية؛ فقال :ان اهلل لم
يفرض الزكاة إال ليطيب بها ما بقي من أموالكم ،وانما فرض المواريث من أموال
تبقى بعدكم .فكبر عمر رضي اهلل عنه...إلى آخر الحديث.
 -4وأخر الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم :إذا قضيت زكاة مالئ فقد قضيت ما عليئ".
 -5وأخر مالئ وأبن أبي شيبة وأبن المنذر وأبن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر
رضي اهلل عنهما قال :ما أديت زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين ،وما

لم تقد زكاته فهو كنز وان كان ظاه ار .واخر ابن مردويه عن ابن عمر رضي اهلل

عنهما مرفوعا مقله.

 -6أخر ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعد ابن أبي سعيد رضي اهلل عنه "أن رجالا
باع دا ار على عهد عمر رضي اهلل عنه ،فقال عمر :أحرز قمنها واحفر تحت ف ار
امرأتئ .فقال :يا أمير المقمنين أوليس بكنز؟ قال :ليس بكنز ما أديت زكاته".

انتهى نقلنا عن أحمد صفي الدين عوض ،ولكن نورد ما جا في كتاب الكشاف
االقتصادي آليات القرآن الكريم عن ذات الموضوع ،حيث ورد ما يلي" :في هذا الكنز
المستحق عليه هذا الوعيد قالقة أقاويل أحدها :إن الكنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم
تقد زكاته ،سوا كان مدفون ا ،أو الير مدفون .والقاني :إن الكنز ما زاد علي أربعة آالف
درهم ،أديت منه الزكاة أم لم تقد .والقالث :إن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة
إليه"...يوم يحمي عليها في نار جهنم" اآلية  ،إنما اللاظه بهذا الوعيد لما في طباع

النفوس من الشف باألموال ليسهل لهم تغليظ الوعيد إخراجها في الحقوق (الماوردي،

.")133/2
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ومن المهم أن نشير إلى أن القرآن الكريم وان ذم فعل الكنز في اآلية السابقة من
سورة التوبة ،وتوعد فاعليه ،وذم الفاعل في سورة القصب عندما تكلم عن قارون" :إن
قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم ،وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنو بالعصبة
أولي القوة ،إذ قال له قومه ال تفرح إن اهلل ال يحب الفرحين .وابتغ فيما آتائ اهلل الدار
اآلخرة وال تنس نصيبئ من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليئ وال تبغ الفساد في األرض،
إن اهلل ال يحب المفسدين" ،إال أنه لم يذم الكنز ذاته عند ذكره في سورة الكهف" :وأما
الجدار فكان لغالمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح ا"،

ويبدو أن السبب في ذلئ هو أن موضوع اآلية ال يتعلق باصدار حكم على فعل الكنز

أو بصاحبه ،وانما ذكره العبد الصالف لموسى عليه السالم كعلة إلقامته للجدار الذي
يريد أن ينقض في بلد أبى أهلها أن يضيفوهما ،أو ربما يكون المكنوز ليس هو الذهب
والفضة المختصان بالوعيد لمن يكنزهما.
إذن ما هي العلاة الشرعية التي جعل اهلل تعالى بسببها النقد المجموع من الذهب

والفضة كن از مذموما؟ في اإلجابة عن هذا السقال نالحظ ،أوال ،أن اهلل تعالى لم يوجه
الذم إلى عين النقد المكنوز ألنه في عينه إنما هو مجرد معدن أو ورق ومن قم ليس

موضع ا للحكم القيمي ،وانما الذم والمدح وجههما القرآن الكريم للشخب الذي قام بالكنز،

ألن الفعل البشري هو الذي يضيف البعد القيمي للكنز .والقيمة المضافة لمعدني الذهب

والفضة هنا هي توظيفهما كنقود بدليل أن القرآن الكريم عندما ذكر كنزهما توعد من ال
يأتي بنقيض هذا الفعل فيهما ،أال وهو إنفاقهما في سبيل اهلل ،إذ لو كان استخدامهما
لمجرد الزينة لما كان هنائ معنى إلنفاقهما في سبيل اهلل .وقانيا ،أن كنز النقد المذكور
في القرآن الكريم وادخار النقد المذكور في األدبيات االقتصادية هما اصطالحان لفعل
وتصرف اقتصادي واحد(الضم والجمع).
إذن العلة الشرعية لذم هذا الفعل ،استنادا إلى هذا التحليل ،هو اآلقار
االقتصادية السالبة التي يتركها تسرب النقد من الدورة االقتصادية كما فصلناها سابقا،
وكقير من اآلقار االجتماعية الضارة مما سوف نذكر الحقا إن شا اهلل تعالى .والنتا ج
المهمة التي توصلنا إليها مما سبق نجملها في اآلتي:
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 -1يستخدم القرآن الكريم لفظة "تدخرون" عندما يتعلق الفعل بضم وجمع الطعام ،وال ذم
للفعل؛
 -2يستخدم القرآن الكريم لفظة " تكنزون" عندما يتعلق الفعل بضم وجمع النقود ،مع ذم
الفعل؛

 -3ادخار النقد في االصطالح االقتصادي الغربي وكنز النقد في االصطالح القرآني
بمعنى واحد؛
 -4الترجمة العربية الصحيحة للمصطلف االقتصادي اإلنجليزي ( )savingوقرينه
( ،)hoardingعندما يتعلق الفعل بالنقود ،هي كلمة (الكنز) في االصطالح القرآني ،إذ
اإلشكال هنا يتعلق بامسائ وضم وجمع النقد ال بمكان حفظه.
هكذا يصير االدخار الشخصي لكل ،أو بعض الدخل النقدي ،فعالا الير راشد

عرفنا االدخار الشخصي
في إطار االقتصاد اإلسالمي من هذه الزاوية .ولكن ماذا لو ا
في االقتصاد اإلسالمي بأنه ذلئ الجز من الدخل المضموم المجموع في وديعة ادخارية
ببنئ إسالمي يقدي صاحبها زكاته الشرعية؟ بحسب النتيجة التي توصلنا إليها فان ذلئ
ال يخرجه من كونه فعالا الير راشد ،سوا كان على مستوى الفرد المدخر ،أو على
مستوى االقتصاد الكلي .أما على المستوى الفردي فألن الزكاة الشرعية سوف تقضي
على هذه المدخرات ،وألن البنئ يستقمر هذه الوديعة وال يستفيد المدخر من هذا
االستقمار .أما على مستوى االقتصاد الكلي فألن هذه المدخرات تخلق فجوة في الطلب
الكلي بمقدارها ،وال يكفي وضعها في البنئ لسد هذه الفجوة ،بل البد من جهة أخرى
تنفق علي الطلب الكلي بمقدار هذه الوديعة االدخارية ،واال فان االقتصاد القومي سوف
يعاني سلبا من هذه الفجوة.

ونالحظ فرق ا جوهريا بين آلية النظام الرأسمالي في إعادة المدخرات إلى الدورة

االقتصادية ،وتلئ التي يعتمد عليها االقتصاد اإلسالمي؛ فاألول يعتمد أساس ا على سعر
الفا دة التي تشكل وسيلة إال ار للمدخر ليس فقط لوضع مدخراته طوعا في المقسسات
المالية بل من أجل مزيد من االدخار .أما آلية الزكاة ،فعلى عكس سعر الفا دة ،تصادر

المدخرات تدريجيا للصالف العام ،ومن قم فان تأقيرها المباشر هو تقبيط الجمهور عن
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االدخار وتشجيعهم على االستقمار ،وقد ورد في األقر الحض على االتجار في أموال
اليتامى حتى ال تأكلها الزكاة .وكال اآلليتين تناسب تمام ا الموقف القيمي للنظام
االقتصادي الذي تمقله في التعامل مع المال.

 -3.5االدخار وأحكام التكليف
هنا نريد أن نحاكم االدخار الشخصي كفعل اقتصادي إلى معيار األصوليين

للفعل كما فصله اإلمام الشاطبي في كتابه الموافقات ،1الذي يقوم على تقسيم الفعل إلى
واجب ،مندوب ،مباح ،مكروه ،وحرام .دعني إذن أنقل هنا باختصار الير مخل إن شا
اهلل بعض ما جا في كتاب الموافقات(  ،1ب  )142فيما يعنينا من القضية:
"كل مباح ليس بمباح باطالق ،وانما هو مباح بالجز خاصة ،أما بالكل فهو إما مطلوب
الفعل ،أو مطلوب الترئ"(ب .)142

"إذا قيل في المباح :أنه ال حر فيه – وذلئ في أحد اإلطالقين المذكورين – فليس
بداخل تحت التخيير بين الفعل والترئ لوجوه؛ (أحدها) أنا إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من
الشريعة القصد إلى التفرقة .فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جا فيه التخيير بين
الفعل والترئ ،كقوله تعالى (نساقكم حرث لكم فأتوا حرقكم أني ش تم) ،وكقوله( :وكال
منها حيث ش تما) ...فهذا تخيير حقيقة "(ب .)144

وأما القسم المطلوب الترئ بالكل ،فال نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه
نص ا ،بل هو مسكوت عنه ،أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير

الصريف ،كتسمية الدنيا لعبا ولهوا ،في معرض الذم لمن ركن إليها فانها مشعرة بأن
اللهو الير مخير فيه .فاذا ورد في الشرع بعض هذه األمور مقدرة ،أو كان فيها بعض

الفسحة في بعض األوقات ،أو بعض األحوال ،فمعنى نفي الحر على معنى الحديث
اآلخر" :وما سكت عنه فهو عفو" ،أي مما عفي عنه وهذا إنما يعبر به في العادة،
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إشعا ار بأن فيه ما يعفى عنه ،أو ما هو مظنة عنه ،أو مظنة لذلئ فيما تجري به
العادات"(ب .)145

"والقاني :ان لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير اإلذن في طرفي الفعل
والترئ ،وانهما على سوا في قصده ،ورفع الحر مسكوت عنه .وأما لفظ رفع الجناح،
فمضمونه قصد الشارع إلى رفع الحر في الفعل إن وقع من المكلف .وبقى اإلذن في
ذلئ الفعل مسكوتا عنه فيمكن أن يكون مقصودا له ،لكن بالقصد القاني ،كما في

الرخب ،فانها راجعة إلى رفع الحر  .ولذلئ إذا قال الشارع في أمر واقع" :ال حر فيه"
فال يقخذ منه حكم اإلباحة ،إذ قد يكون كذلئ وقد يكون مكروها ،فان المكروه بعد الوقوع

ال حر فيه"(ب .)146
والوجه القالث مما يدل على أن ما ال حر فيه الير مخير فيه على اإلطالق أن المخير
فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل ،صار خارج ا عن محض اتباع الهوى ،بل اتباع
الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد القاني ،فصار الداخل فيه داخالا تحت الطلب بالكل ،فلم

يقع التخيير فيه إال من حيث الجز  .ولما كان مطلوب ا بالكل ،وقع تحت الخار عن
اتباع الهوى من هذا الوجه"(ب .)146

"وأما قسم ما ال حر فيه ،فيكاد يكون شبيه ا باتباع الهوى المذموم .أال ترى أنه كالمضاد

لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة؟ واذا قبت أنه كاتباع الهوى من الير
ر فيه"(ب .)147
دخول تحت أمر كلي اقتضت الضوابط الشرعية ان ال يكون مخي ا

"إن المباح إنما يوصف بكونه مباح ا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط فان خر عن ذلئ
القصد كان له حكم آخر"(ب .)148

هذه باختصار شديد بعض أحكام الفعل كما قررها الشاطبي ،وهى تقكد ما ذهبنا
إليه من أن األفعال من المنظور التوحيدي إما راشدة أو الير راشدة ،ألن المباح نفسه
انقسم إلى قسمين ،لحق أحدهما بالواجب والمندوب ،وهي األفعال الراشدة ،ولحق القسم
اآلخر بالحرام والمكروه ،وهي األفعال الير الراشدة .واذا عرضنا فعل االدخار الشخصي
للنقد عليها ،مبتد ين بالحكم األخير ،أمكننا قول اآلتي:
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أوالا :بما أننا بصدد تحديد معالم النظام التوحيدي المعياري للنظرية االقتصادية فال
يمكننا الحديث عن المباح ألننا نفترض مسلم ا راشدا يقوم فعله على مبدأ تكقير دالة

اإليمان ،ومن قم فال اعتبار لحظه فقط ،بل التزام باألمر الشرعي بحيث ال يتجاوز فعله

الواجب والمندوب .ورالم أنني لم أقم بالتمحيب المطلوب إال أن حدسي يقول إن فعل
االدخار الشخصي ال يعدو بمعايير الشاطبي المذكورة أعاله أن يكون مباح ا بالجز ،

حراما أو مكروها بالكل ،ذلئ أن آيات القرآن الكريم واألحاديث الصحيحة التي وردت في
شأن المال تتضافر كلها لتحض على اإلنفاق في سبيل اهلل ،بالليل والنهار ،س ار

وعالنية ،في الس ار والض ار  ،وتنهى عن الجمع والمنع ،والشف والبخل والحرب وقبض
اليد ،وتذ اك ر بأن الرزق من عند اهلل فابتغوا عند اهلل الرزق ،وأن ما ينفق في سبيله فهو
يخلفه وهو خير الرازقين ،واللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا...إلخ.

هذا الموقف السالب من الكنز أو االدخار يستند إلى اآلقار الكلية السالبة للعملية
االدخارية على مستوى المجتمع في البعدين التكليفي واالقتصادي ،وعلى مستوى الفرد
في البعد التكليفي وربما االقتصادي .أما على مستوى المجتمع في البعد التكليفي فلو
ادخر كل شخب في المجتمع كل ما زاد من دخله عن استهالكه لتعطل ركن ركين من
أركان اإلسالم ،أال وهو ركن اإلنفاق الطوعي في سبيل اهلل ،المقدي إلى تزكية النفوس
بترسيخ دوافع التقوى وأضعاف دوافع الفجور فيها ،والمقدي كذلئ إلى بث الفضا ل
ومحاسن األخالق في المجتمع ،وضمان التكافل والتراحم بين أفراده ،ومن قم تحقيق
الش كر هلل على نعمة المال .وال يقولن أحد أن الزكاة المفروضة على هذه المدخرات
تكفي للوفا بكل هذه االيجابيات ،ذلئ أن الزكاة هي حق اهلل في المال تقخذ طوع ا أو
كرها من المال البالغ للنصاب ،وال عا د إلخراجها من تزكية النفس إال إذا أخرجها طيبة

بها نفسه مخلص ا فيها الدين هلل .وحتى في هذه الحالة األخيرة فان الزكاة التي يقوم
بتوزيعها السلطان على مستحقيها لن تفي وحدها بغرض بث روح التراحم والتواد بين
المسلمين ،ألن مقل هذه الروح تقتضي التواصل المباشر بين الذين يملكون ومن ال
يملكون .كذلئ فان المجتمع الذي يقف بانفاقه عند حد الزكاة فقط يكون واقف ا عند حافة

العدل ومقص ار عن اإلحسان ،ومن كان هذا شأنه فهو أقرب إلى الظلم ويوشئ أن يقع
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فيه .أما اآلقار االقتصادية الكلية السالبة على مستوى المجتمع فتنجم من أن النشاط
االقتصادي في أبعاده القالقة ،اإلنتا  ،التوزيع واالستهالئ إنما هو عملية إنفاقية ،ولكي
يحافظ االقتصاد على حالة القبات فيه) (Stationary stateفان هذه العملية االنفاقية
القالقية المحاور ينبغي أن تتواصل دون انقطاع ،ودون أن يتسرب أي جز من النقد
الدا ر في هذه الحلقة اإلنفاقية ،وهو ما يعرف في علم االقتصاد بالتدفق
الدا ري) .(Circular flowولكن كما علمنا من قبل فان فعل االدخار هو في حقيقة األمر
تسريب) (Leakageلجز من هذا النقد إلى خار حلقة التدفق الدا ري .وهذا التسريب
االدخاري يقدي إلى خلق فجوة في الطلب الكلي ،وينجم عن ذلئ زيادة العرض على
الطلب ،وقد تكون النتيجة االقتصادية للعملية االدخارية هي الكساد االقتصادي المفضي
إلى البطالة ولواحقها من السلبيات .وال يمكن تالفي هذه المشكلة في االقتصاد االدخاري
إال باعادة هذه المدخرات إلى حلقة التدفق الدا ري.
ولكن السقال الذي ينبغي اإلجابة عنه هنا هو :هل هنائ ضرورة اقتصادية إلى
هذا التسرب االدخاري ابتدا ا؟ واذا لم تكن هنائ ضرورة اقتصادية فان المنطق السليم
يقول بمنع هذا التسرب من الوقوع أصالا وذلئ بمعالجة األسباب النفسية واالقتصادية
واليرها التي تقدي إليه .إن المبرر االقتصادي لالدخار الذي يسوقه علم االقتصاد

الغربي هو أن االقتصاد الكلي لكي يخر من حالة القبات إلى النمو البد له من
استقمار ،وأن االستقمار البد له من ادخار .ولكن كما أشرنا من قبل وكما سوف نبين
أدناه فان االستقمار ال يحتا

إلى أكقر من قرار فردي أو جماعي يقدي إلى تقليل

اإلنفاق في العملية االستهالكية وزيادة اإلنفاق استقما ار في العملية اإلنتاجية بمقدار
الفا ض .وهذا اإلج ار في إعادة هيكلة العملية اإلنفاقية يمكن أن يتم كله داخل حلقة
التدفق الدا ري للنشاط االقتصادي ،ودون الحاجة إلى العملية االدخارية اإلمساكية .ولما
كانت العملية اإلنفاقية في اقتصاديات السوق الحر يقوم بها األفراد فان قرار تخفيض
االستهالئ من أجل االستقمار ينبغي أن يقوم به األفراد كذلئ ،أي تحويل المدخرين
نفسيا إلى مستقمرين من حيث الدوافع والسلوئ.
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أما اآلقار السلبية الكلية على مستوى الفرد من الناحية التكليفية فتتلخب في أنه
إذا ظل الفرد دا م ا يدخر ما زاد عن استهالكه طوال حياته فسوف ينطبق عليه تحليلنا
عن اآلقار الكلية لالدخار على مستوى المجتمع في البعد التكليفي ،أي تترسخ في نفسه

أخالق الفجور ،وتعسر عليه تزكية نفسه للتحقق بأخالق التقوى .أما في البعد
االقتصادي فنعني بها تكلفة الفرصة البديلة) (Opportunity costالمتمقلة في األرباح
التي كان يمكن أن يجنيها إذا خاطر بفا ض ماله في استقمار حالل ،علما بأن هنائ
عالقة طردية بين المخاطرة والربف .كذلئ فان الزكاة سوف تظل تأكل هذا المال المدخر

حتى ال تبقي منه شي ا.

وهكذا نصل من تحليلنا هذا إلى أنه بمعايير اإلمام الشاطبي في أحكام المباح

فان فعل االدخار الشخصي ال يعدو أن يكون مباح ا بالجز  ،رفع ا للحر  ،ومكروها أو

حراما بالكل نتيجة لما يترتب عليه من آقار سالبة؛ فهو إذن فعل الير راشد .وما كان

هذا شأنه من األفعال فال يمكن أن نقسس عليه النظام التوحيدي المعياري لالقتصاد
اإلسالمي ،المبني على دالة اإليمان .إن فعل االدخار الشخصي والمقسسات
االقتصادية التي تقوم عليه ينتمون إلى زمرة الفعل الدنيوي ،أو نظام االقتصاد الدنيوي
المبني على دالة المتاع الدنيوي(المنفعة).
الشكالن ( )6و( )7يوضحان معالجة كل من االقتصاد الرأسمالي واالقتصاد
اإلسالمي لمشكلة االستقمار؛ األول عن طريق ادخار الجمهور ،والقاني عن طريق
إنفاق الجمهور في سبيل اهلل إنفاقا استقماريا .ألن وفورات الجمهور من الدخل في النظام
الرأسمالي تأخذ شكالا ادخاري ا فانها ال تجد طريقها إلى قطاع المستقمرين إال في شكل

قروض بفوا د ربوية ،ألن ذلئ يحقق المقصد األساس للمدخر وهو عدم المخاطرة

بمدخراته وضمان أصلها مع العا د الربوي ،الذي يحفظ إن لم يزد القيمة الحقيقية لتلئ
المدخرات .ولقد عددنا من قبل المشاكل التي تواجه االقتصاد الرأسمالي بسبب الفجوة
االدخارية ،وبسبب التباين بين دوافع وأهداف كل من المدخرين والمستقمرين.
أما في االقتصاد اإلسالمي المعياري(شكل  )7فألن االدخار ليس فعالا راشدا فان

وفورات الجمهور من دخله تأخذ شكالا إنفاقيا تعبديا ،إما في صورة استقمارات تقوم على
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الغنم والغرم ،ومن قم تجد طريقها إلى أصحاب المشاريع االستقمارية من خالل صيغ
االستقمار اإلسالمية المختلفة ،واما عن طريق الصدقات وأوجه البر المختلفة ومن قم
تجد طريقها إلى التدفق الدا ري لالقتصاد أيضا .وهكذا فانه بعكس المعالجة الرأسمالية،
حيث المدخر ال عالقة له بالمستقمر ،وال يعنيه أن تستقمر أمواله أم ال ما دام يجد
عا ده الربوي ويضمن أصل دينه ،نجد أن المعالجة اإلسالمية تقوم على سوق استقماري
حقيقي حيث أفراد الجمهور أصحاب وفورات مالية(أرباب مال) يبحقون عن مشاريع
استقمارية مربحة ومناسبة يستقمرون فيها أموالهم ،وحيث أصحاب األفكار والمشاريع
االستقمارية(مضاربين) يبحقون عن تمويل لمشاريعهم .فنحن إذا أمام سوق للمشاريع

االستقمارية يمقل الم ستقمرون فيه جانب الطلب علي التمويل ويمقل الجمهور فيه جانب
العرض .وكمقال على ذلئ إذا ارتفع متوسط الربف المتوقع فان اإلنفاق االستقماري

للجمهور(العرض) يتوقع أن يزيد علي حساب اإلنفاق االستهالكي ،ولكن سوف تقدي
الزيادة في التمويل المعروض لالستقمار إلى انخفاض سعره ممقال في الربف المتوقع،
تمول أوال ،ويزداد عرض المشاريع
بمعنى أن المشاريع ذات العا د األعلى سوف ا
االستقمارية ضعيفة العا د ألنها تصبف ذات جدوى اقتصادية مما يقدي إلى امتصاب
التمويل المتاح ،ويقدي ذلئ في نفس الوقت إلى انخفاض عرض التمويل عليها إلى أن
يتوازن العرض والطلب في سوق التمويل االستقماري .هكذا ندلل على أن االستقمار في
االقتصاد اإلسالمي ال يحتا إلى ادخار الدخل النقدي ،ومن قم فان االقتصاد اإلسالمي
في وضعه المقالي خال من الفجوة االدخارية وما تجره من مشاكل اقتصادية ،وأقرب إلى
حالة التوازن الكلي الدا م.
السقال المهم هنا ،والذي نعتقد أن اإلجابة عنه تحتا إلى بحث مستقل ،هو :ما
هو نوع المقسسات المالية التي ينبغي أن تعمل في هذا السوق ،وما هي الصيغ
االستقمارية اإلسالمية المقلى التي ينبغي أن تسود فيه بما يحقق لهذا السوق الهام
فعاليته ومقاليته؟
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التدفق الدا ري :شكل ()6

التدفق الدائري :شكل()7
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 -4.5االدخار ومعيار المسلم الراشد
والسقال هنا هو ما إذا كان فعل االدخار الشخصي للدخل النقدي يمكن أن يكون
عمالا خالصا هلل ووفق شرع اهلل؟ ذلئ أن نظرية المسلم الراشد تفترض أن أعمال المسلم

الراشد كلها صالحة ،ومن تحليلنا السابق لمفهوم االدخار في النظرية االقتصادية،

نرجف أ ان المدخر دا م ا يراعي حظوظ
وايرادنا لألسباب التي تدفع الناس عادة لالدخار ا
نفسه فقط .أما نظرية المسلم الراشد القا مة على تعظيم الحسنات بتعظيم العمل الصالف،
ومن قم تعظيم اإليمان ،فتخبرنا أن هذا المسلم يفاضل بين األعمال بنا ا على عا دها
الحدي من الحسنات فيقدم علي فعل األعمال التي يكون عا دها من األجر أكبر من
ا
الحدي من األجر.
اليرها ،وأنه إنما تتساوى عنده األعمال عندما تتساوى في عا دها ا
فمتى يا ترى يكون األجر من ادخار(كنز) مبلغ من النقود يفوق ،أو يساوي ،األجر

السيما إن كان
العا د من إنفاق ذات المبلغ في وجه من وجوه اإلنفاق في سبيل اهلل،
ا
استقما ار حقيقيا يخلق الوظا ف للعاطلين ،وينتج سلعا يحتا إليها المجتمع ،وتقوى بها

شوكته؟ وقصة عقمان بن عفان ،رضي اهلل عنه ،الذي اختار أن ينفق كل حمولة قافلته

ألن الحسنة عند اهلل بعشر
التجارية في سبيل اهلل بدل بيعها بربف مجز لتجار المدينة ،ا
أمقالها إلى سبعما ة ضعف ،مشهورة ،وهي دليل على ما ذهبنا إليه.
كان من الممكن أن ندعي أن السلوئ االقتصادي للرسول(صلى اهلل عليه وسلم)

هو الممقل لهذا النظام االقتصادي التوحيدي ،واذا لتساقطت حجج االدخار ،إذ لم يكن

الرسول ليعجز عن االدخار لقلاة في الذهب والفضة إن أراد ذلئ ،كما إنه لو كان فعل
وقوتها لكان ذلئ واضح ا في سنته (صلى اهلل عليه وسلم)،
االدخار الزم الزدهار األمة ا
فعالا أو قوالا ،أو تقري ار ،ونحن ال علم لنا بأمر كهذا فيما اطلعنا عليه من سنته .وال

ينبغي االحتجا بالقول أنه قبت أن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ادخر قوت سنة ألهله،
يوزع دخله
ألن هذا ال عالقة له بادخار النقد الذي نحن بصدده ،بل مقله مقل الذي ا
الشهري على استهالكه خالل أيام الشهر لسد الفجوة االستهالكية الناجمة من أن الدخل
يأتي مرة كل شهر بينما االستهالئ يومي .فال يقال في مقل هذه الحال إن الجز الذي
أنفقه من دخله في آخر يوم من الشهر كان ادخا ار ،بل هو عند االقتصاديين استهالكا.
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ويمكن في حالة عدم ضمان توافر السلع االستهالكية طوال فترة الشهر ش ار جميع ما
يلزمه الستهالئ الشهر من أول يوم فيه وبهذا يكون قد حول دخله الشهري النقدي إلى
عيني .وكذلئ األمر بالنسبة لفعل الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،بل وفعل أبي ذر
الغفاري أيضا حيث كان إذا أخذ عطا ه دعا خادمه فسأله عما يكفيه لسنة فاشتراه

وتصدق بالباقي(أحمد صفي الدين عوض :مرجع سابق) .ذلئ أن القوت من الحنطة واليرها
ا
كان موسميا ،أي يظهر مرة في العام ،بينما االستهالئ يتواصل طول العام ،كما أن
دخلهم لم يكن منتظم ا ،بل إ ن رسول اهلل قال بهذا الخصوب فيما معناه "جعل رزقي

تحت ظل رمحي" ،فكان من الطبيعي أن يكون فعلهما كما مقلنا له بالراتب الشهري.

والدليل على ذلئ هو أننا لن نجد أي دافع من دوافع االدخار التي ذكرها سامويلسون،
أو تلئ التي تعارف عليها االقتصاديون ،من و ار فعل الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،بل
لعلاه أنفق ما زاد عن قوت عامه في سبيل اهلل ،كما هو معروف عنه (صلى اهلل عليه

وسلم) .وهذا المتبقي المنفق هو موضوع الحديث والمعني باالدخار ،ولعلاه أيضا

المقصود بآية (ويسألونئ ماذا ينفقون قل العفو)(البقرة .)219 ،كذلئ فقد أشرنا في مطلع

أن ادخار الطعام كفعل اقتصادي ال إشكال فيه ،عكس اإلشكاالت التي
هذا البحث إلى ا
يسببها ادخار(كنز) النقد.
إن الشخب الذي ينفق كل دخله الشهري في أول يوم في الير ما ضرورة ،وهو
ا
يعلم أن مرتبه لن يأتيه إال بعد شهر ،وليست لديه مصادر مالية أخرى يغطي بها
مصروفاته خالل ما تبقى من أيام الشهر ،يدخل تحت قوله تعالى" :وال تبسطها كل
البسط فتقعد ملوم ا محسورا" .ولكن إذا اشترى بمرتبه هذا قوت شهره لعياله في أول يوم

من الشهر لما انطبق عليه حكم اآلية ،ولما جاز لنا أيضا أن نسمي ذلئ فعالا ادخاريا
بالمفهوم االقتصادي الحديث ،بل هو استهالئ محض ،والعالقة الرياضية التي تربط

متغيري االستهالئ والدخل إنما تربط بينهما في هذا اإلطار.
بين
ْ
كذلئ البد من التفريق بين القروة ووجودها في يد اإلنسان وبين فعل االدخار
للدخل النقدي كواحد من الوسا ل التي بها تتكاقر القروة .فالقروة يمكن أن تكون عبارة
عن رأسمال يدور دا ما في عجلة اإلنتا  ،وينمو من خالل إعادة استقمار األرباح،
62

فتظل العملية االقتصادية هنا كلها إنفاقية ،وتتكاقر القروة دون أن يكون لفعل االدخار
أي دور فيها .وأحسب أن هذه هي الطريقة التي تكاقرت بها القروات عند بعض
الصحابة مقل عقمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ،ألنهم جميعا كانوا مستقمرين،

من حيث الدوافع ،ومن حيث العمل .والدوافع السلوكية و ار مقل هذا النشاط االقتصادي
كلها ايجابية ،ألنها دوافع إنفاقية تقوم على المخاطرة واحتماالت الغنم والغرم .هذه
الطريقة في تكقير القروة تختلف جدا من حيث الدوافع والسلوئ عن تلئ التي تقوم علي

ادخار النقد حيث يوضع المال في مكان آمن(بنئ) وتضمن سالمته ويظل المدخر
يضيف إليه من وقت آلخر ،بطريقة سالبة دون أن يخاطر به ،ومن أ ارد االنتفاع بتلئ
المدخرات ،فعليه دفع عا د مضمون كما تفعل البنوئ وما على شاكلتها من المرابين.
إذن نحن ال نتحدث عن كقرة المال ،أو قلاته في أيدي الناس ،وانما عن الكيفية

التي تتراكم بها القروة ،لذلئ ال ينبغي أن يحتج علينا بأن فالن ا من الصحابة كان كقير
المال ،أو أن وجوب الزكاة والمواريث دليل على إباحة جمع المال.

أما في النظام الفعلي) (Positiveلالقتصاد اإلسالمي فسوف يظل فعل االدخار
ألن اإلنسان جبل على حب المال ،قم كلاف بمغالبته ابتال ا .ولما
مالزما للناس ،وذلئ ا
كان األمر كذلئ ما كان اهلل تعالى ليسأل الناس أموالهم إكراها(إن يسألكموها فيحفكم
تبخلوا ويخر أضغانكم)(محمد ،)37،واال أصبف ذلئ من باب التكليف بما ال يطاق
وايقاع الحر بالناس ،وكل ذلئ ليس من مقاصد الشريعة كما هو معلوم .ولكن يبقى
حض القرآن والسنة على اإلنفاق في سبيل اهلل ،والتحذير من الحرب علي
المال(الذهب ،الفضة) وكنزه ،وشجب الدوافع التي يقوم عليها هذا الحرب ،دليل واضف
على أن إباحة اإلسالم لفعل االدخار(الكنز) في مجال النقد ،شرط إخ ار زكاته ،إنما هو
من باب رفع الجناح ،أو ما ال حر فيه بعد وقوعه .وقد قال اإلمام الشاطبي ،فيما نقلته
عنه سابقا ،إن ذلئ يدل على أن في الفعل ما يخشى منه ،وأنه مطلوب الترئ بالكل.

أما كون أن اإلسالم فرض الزكاة على النقد المدخر فهو حجة على المدخر ال

حجة له ،بدليل أن اهلل تعالى وضع الزكاة في إطارها العالجي للدوافع الكامنة و ار
االدخار فقال (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)(التوبة .)103 ،فكانت الزكاة
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ال راشدا،
طهرة وتزكية ،والفعل الذي يقتضي التطهر والتزكي منه ال يمكن أن يكون فع ا

بل إن الزكاة يمكن اعتبارها عقوبة على هذا الفعل االدخاري ،وخط الحيطة األخير الذي

تحفظ به حقوق ذوي الحاجات في المجتمع المسلم ،إذ ربما تغلب على الناس دوافع
االدخار اإلمساكية وتضمحل دوافع التزكي اإلنفاقية.
إذن في اقتصاد الواقع اإلسالمي سوف يكون هنائ دا م ا ادخار للنقد ومدخرين،

ومن قم يجب االعتراف بهذه الحقيقة ،ويجب أيضا أن تقوم مقسسات مالية تعيد هذه

المدخرات إلى النشاط االقتصادي المنتج .ولكن يجب أن يتم كل هذا في إطار النظرة

اإلسالمية السلبية إلى فعل االدخار للنقد ،أما أن يتجاوز األمر إلى اعتبار فعل االدخار
للنقد فعال اقتصاديا راشدا تقوم المقسسات االجتماعية واالقتصادية بالحض عليه،
وترسيخ دوافعه في الناس ،ومكافأة المدخرين ،واعتبار االدخار شرط ا الزم ا للنمو
االقتصادي ،فهذا إخ ار له كفعل من دا رة اإلباحة بالجز إلى دا رة الوجوب ،وهو ما لم

أجد حتى اآلن مبر ار معتب ار له ،ال من الشرع ،وال من المنطق النظري االقتصادي .بل
في حقيقة األمر يجب أن يقوم االقتصاد اإلسالمي بتعزيز الدوافع االستقمارية التعبدية

عند الناس باعتبارها دوافع إيجابية ،وتشجيعهم على االستقمار الحقيقي بمختلف السبل،
ال على المضاربات المالية ،وتققيفهم استقماري ا ،وفي ذات الوقت التقليل من شأن الدوافع

االدخارية وعدم مكافأتها .إن االقتصاد الذي يكون فيه قرار الجمهور هو" :التوفير من

أجل االستقمار" ،لهو اقتصاد أكقر فعالية وقدرة على التوازن من ذلئ الذي يكون فيه
التي قد تجبر

إن ضرورات وحاجات المعا
القرار هو" :التوفير من أجل االدخار" .ا
الناس على االدخار للوفا بها ،كش ار منزل ،أو سيارةْ ،أولى بالمجتمع ،وأنفع له

اقتصاديا ،أن ييسرها بصيغة من صيغ االستقمار اإلسالمية ،أو عن طريق القرض

الحسن.
وما دمنا قد أقبتنا من خالل معايير اإلمام الشاطبي للفعل ،أن فعل االدخار
الشخصي للنقد مباح بالجز حرام بالكل بالنسبة للمجتمع في البعدين التكليفي
واالقتصادي ،وبالنسبة للفرد كذلئ ،فسوف نستخدم ذات المعايير لنرى حكم اإلنفاق
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ال بتأكيد المسلمة
االستقماري في اقتصاد إسالمي يحكمه فعل المسلم الراشد ،مبتد ين أو ا
التالية:

( )1ال دين ،وال نفس ،وال عقل ،وال نسل ،وال مال بال حياة ،وال حياة بال استهالئ ،وال
استهالئ بال إنتا  ،وال إنتا بال استقمار.
إذن فان حفظ الضروريات الخمس التي عليها مدار مقاصد الشريعة ،كما يقول
األصوليون ،تقتضي توفر حد أدنى من اإلنفاق االستقماري ،الذي يترتب عليه حد أدنى
من اإلنفاق اإلنتاجي ،الذي به يضمن حد أدنى من اإلنفاق االستهالكي الالزم لحفظ
الضروريات الخمس .وهكذا نصل إلى هذا الحكم الشرعي بالنسبة للمجتمع المسلم في
هذا الحد األدنى من اإلنفاق االستقماري:
( )2ضمان الحد األدنى من اإلنفاق االستقماري مندوب بالكل واجب بالجز بالنسبة إلى
المجتمع المسلم ،فهو من الفروض الكفا ية.
والندب الكلي إنما جا ألنه يندب لكل مسلم مس ول عن نفسه ،أو عن اليره،
توفير معاشه ومعا

من يعول ،وكذلئ بسبب اآلقار اإليجابية لالستقمار على مستوى

االقتصاد الكلي كما سنذكر في الفقرة التالية .والوجوب الجز ي جا ألنه البد لقطاع من
أفراد المجتمع المسلم من القيام بواجب االستقمار الذي يقتضيه توفر الحد األدنى من
اإلنتا الذي به تحفظ الضروريات .أما النتا ج االقتصادية الكلية بالنسبة للمجتمع ،إذا
استقمر كل فرد فا ض ماله استقما ار حقيقيا بصورة تلقا ية ،كلما توفر هذا الفا ض ،فان

أولها؛ ضمان التوازن االقتصادي الكلي بصورة دا مة ،أل ان الطلب الكلي لن يتخلف أبدا
عن العرض الكلي في هذه الحالة .ثانيها؛ الزيادة المطردة في الدخل القومي من خالل
التأقير المتبادل لما يعرف في لغة االقتصاد

اإلنجليزية باسم ""accelerator-multiplier effect

لإلنفاق االستقماري .ثالثها؛ زيادة فرب العمالة ،ومن قم تقليل البطالة .رابعها؛ زيادة
الوعا الزكوي والضريبي ،ومن قم زيادة أسباب األمن والعدالة االجتماعية...إلخ.
خامسها؛ زيادة الصادرات إذا استقمر فيما يمكن تصديره مما يقدي إلى زيادة حصيلة
العمالت األجنبية ،ومن قم القوة والمنعة للمجتمع.
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أما بالنسبة إلى الفرد فاننا نفترض مسلما راشدا ،ولما كان اإلنفاق في االستقمار

الحقيقي مندوب ا بالكل واجب ا بالجز في االقتصاد اإلسالمي ،فان اإلنفاق االستقماري
للمسلم الراشد هو إنفاق في سبيل اهلل ،ومن قم فهو عمل صالف .وانما صار هذا ممكنا
ألن اإلنفاق االستقماري قابل ألن يكون إنفاقا في سبيل اهلل إذا اعتبر فيه المكلف قصد

العمل الصالف المقدي إلى إنتا ما يحتاجه المسلمون من سلع تقوى بها شوكتهم ،وتسد

بها حوا جهم ،وتخلق فرصا للعمل تستوعب العامل المسلم ،وتضمن له كسب عيشه
وحفظ كرامته ،وتضمن للمجتمع المسلم توظيف قواه العاملة .وحتى إذا اعتبرنا حظ
المكلف فقط فانه ،بمعايير اإلمام الشاطبي ،يكون حظه هذا داخالا تحت الطلب الكلي،
ألنه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل ،صار خارجا عن محض اتباع الهوى.

وهذه الخاصية اإلنفاقية لالستقمار الحقيقي التي تمكنه من أن يكون عمالا صالح ا

ال تتوفر في فعل االدخار للنقد ،الذي يدعو إليه علم االقتصاد الغربي ،ألنه ال يمكن أن
يعتبر فيه إال حظ المكلاف ،وهو داخل تحت النهي الكلاي ،فهو شبيه باتباع الهوى
المذموم.

أما المصالف االقتصادية بالنسبة لمن يستقمر فا ض أمواله النقدية استقما ار

حقيقي ا ،بدل أن يدخرها ،فتتمقل في احتماالت الربف الكبير ،ألن هنائ عالقة طردية بين

المخاطرة والربف .ويمكن تقليل المخاطر إلى أقل نسبة من خالل ش ار أسهم ،أو صكوئ

استقمار ،يكون هم إدارتها هو تحقيق التنوع في المحفظة االستقمارية لمساهميها .وحتى
إن خسر ربف الدنيا فلن يفوته ربف اآلخرة ،ألنه مأجور على استقماره ،وعلى توكله على
اهلل تعالى ،والخسارة هنا تصبف من نقب األموال التي أخبر اهلل تعالى عباده المقمنين
يعوض ما تأكله الزكاة من ماله .على أية حال
بابتال ه لهم فيها .كذلئ فانه باستقماره ا
فان روح المخاطرة االستقمارية أقرب إلى روح التوكل على اهلل تعالى وحسن الظن به
وبرزقه ،وعلى النقيض منها الروح االدخارية.
أخي ار بقى أن أقول إنني في كل ما ذكرت ال أقصد بفعل االدخار للدخل النقدي

ذلئ الذي يكون المقصود من و ار ه تحقيق هدف مستقبلي محدد في زمن محدد ،مقل
توفير بعض المال لش ار عربة ،أو بيت مقالا .إنما أقصد بفعل االدخار ذلئ الذي يتم
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بفعل العادات والطبع ،وهو الذي يدعو إليه علم االقتصاد الغربي ،وتسعى المقسسات
المالية ،الدولية والمحلية ،إلى ترسيخ دوافعه في الناس ،من خالل تشجيعهم ومكافأتهم
عليه  .ولكن حتى هذا النوع من التوفير الموجه ألالراض محددة في زمن محدد تضعف
حجته إسالميا وعمليا في االقتصاد الحديث .أما من الناحية اإلسالمية فقد ذكر
المتحدقون عن حقوق الفرد المسلم في مجتمع الرفاه اإلسالمي فيما ذكروا :أن للفرد

المسلم علي الدولة اإلسالمية )1( :حق التعلم )2( ،حق العال  )3( ،حق السكن)4( ،

حق المركب )5( ،حق الحد األدنى من المأكل والمشرب والملبس )6( ،حق قضا الدين
في حالة العجز ،أو الموت )7( ،حق العمل )8( ،حق كفالة عياله إن مات..إلخ .يقول
الشيخ يوسف القرضاوي:

1

فاذا كانت كل هذه حقوق يضمنها المجتمع المسلم القادر لفرد فيه فماذا بقي من
عد
مبررات ادخار الدخل النقدي المقبولة؟ كأني بالمسرح االقتصادي اإلسالمي وقد أ ا
بحيث ال ينشغل المسلم الراشد ،في المجال االقتصادي ،إال بكل فعل يقدي إلى تكقير
دالته اإليمانية عن طريق تكقير العمل الصالف ،إنفاقا في سبيل اهلل من قبل القادرين،
وأخذا لحقوقهم المالية من قبل العاجزين.

1

 -يوسف القرضاوي" :مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم"؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت(1408ه1985 -م)
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أما من الناحية العملية فان الحصول على سلع معمرة مقل المنزل أو العربة..إلخ
في االقتصاد الحديث ال تحتا من طالبها أن يدخر لها بالسنين حتى يجمع قيمتها ،بل
يمكنه الحصول عليها فو ار وبكل سهولة من خالل الكقير من مقسسات التمويل
المتخصصة في هذا الجانب ،قم يخصم المبلغ من حسابه بأقساط لفترة زمنية معقولة،

وال أرى سبب ا يحول بين اقتصاد الرفاه اإلسالمي وبين تقديم مقل هذه الخدمات إلى

عمال ه ،ال سيما إذا استغلت األموال المودعة في حسابات االدخار ألالراض القرض
الحسن للمستهلكين.
إنني ال أتصور نظام ا اقتصادي ا تكون فيه مقسسات تنادي في الناس بادخار

النقود ،وتحضهم وتكاف هم عليه ،وترسخ فيهم دوافعه النفسية ،جنبا إلى جنب مع

مقسسات أخرى تنادي في الناس باإلنفاق في سبيل اهلل ،وتحضهم عليه وترسخ فيهم

دوافعه النفسية ،دون أن أحكم على مقل هذا النظام االقتصادي بالخلل الفكري،
إن
والتناقض المقسسي ،ومن قم الفشل المحتوم في إنجاز األهداف االجتماعية المعلنة .ا
المسلم الراشد يكفيه ابتال ا مغالبة دوافع اإلمسائ من الهلع ،والشف ،والبخل ،والطمع،

والكبر ،والضعف ،والعجلة المتصلة بحب المال ،المتأصلة في النفس البشرية ،والتي
هي جماع دوافع الفجور التي أقبتتها اآلية( :وَن ْف أ
اهام
ورَها َوتَ ْق َو َ
س َو َما َس َّو َ
اهام فَأَْلهَ َمهَا فج َ
َ
َّاها)(الشمس .)10-7،ويكفيه ابتال ا المجاهدة
اب َمن َدس َ
قَ ْد أَ ْفلَ َف َمن َزَّك َ
اهام َوقَ ْد َخ َ
المطلوبة لتربية النفس على دوافع التقوى اإلنفاقية ،الالزمة لتزكية النفس ،كالعدل،

اإلحسان ،الصبر ،الشكر ،التوكل...إلخ .كل هذا بال عظيم ،ونحن ما زلنا في دا رة
اإلباحة الجز ية والحرمة الكلية بالنسبة إلى االدخار ،فكيف يكون األمر إذا ارتقى به
المجتمع إلى دا رة الوجوب من خالل تبنيه كضرورة اقتصادية تقتضيها مصلحة األمة،
ومن خالل إقامة مقسسات مالية له ،ال هم لها إال ترسيخ حب المال وجمعه والمكافأة
المالية على ذلئ؟ إننا نخشى أن نقع في ذات المعضلة التي وقع فيها ويسلي)،(Wesley

فهل تعلمون ما هي معضلة ويسلي؟
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 -6معضلة ويسلي
لقد سألنا في بداية بحقنا هذا ،ونحن نتعرض للعالقة التاريخية بين تعاليم ديانة
البروتستانت وادخار الدخل النقدي في إطار النظام الرأسمالي ،عما إذا تمكنت هذه
التعاليم الدينية من حفظ التوازن بين حث الناس على االدخار ،ومن قم الت اركم السلبي
للقروات عند األفراد ،وبين الفتنة التي يجلبها التأقير الدنيوي للقروة ،وسوف يكون من
المناسب أن نختتم بحقنا هذا باإلجابة عن هذا السقال حتى نعتبر نحن بقصب
اآلخرين.
يخبرنا ماكس فيبر) 1(Max Weberأ ان تاريخ المذهب البروتستانتي هو تاريخ
المعركة الدا مة مع األقر العلماني(الدنيوي) الذي تخلقه القروة .وننقل من كتابه "األخالق
المعبر ألحد أعالم رجال الدين البروتستانتي ،لنرتب عليه
البروتستانتية" هذا المقطع
ا
إجابتنا عن السقال المطروح:
يقول ويسلي)" :(John Wesleyإنني أخشى أنه كل ما زاد الق ار  ،كلما انخفض
جوهر الدين بذات النسبة ،لذلئ ال أدري – بحكم طبيعة األشيا – كيف يمكن لصحوة
دينية حقيقية أن تستمر طويالا ،ذلئ أن الدين بالضرورة يقدي إلى المقابرة في العمل

واإلنتا  ،واالقتصاد والتقشف في اإلنفاق االستهالكي .وهذا ال يمكن إال أن يقدي إلى
الق ار  ،ولكن كلما تزايد الق ار تزايد معه الكبر ،والغضب ،وحب الدنيا بكل شعبها.
كيف إذن يمكن للميقودية) ،(Methodismدين القلب ،التي تزدهر اآلن كشجرة وارفة ،أن
تستمر في هذا االزدهار؟ ذلئ أن الميقودي) ،(Methodistفي كل مكان في العالم،
يصير مقاب ار ،منتج ا ،ومقتصدا ،ومن قم يزداد في الق ار  .لذلئ يزدادون بذات النسبة في
الكبر ،الغضب ،شهوات الجسد ،شهوات العين ،وزينة الدنيا ومفاخرها .وهكذا فانه رالم
بقا شكل ورسم الدين إال أن روحه سرعان ما تضمر وتختفي .أليس هنائ من سبيل
إلى منع هذا التآكل المستمر في الدين الخالب؟ علينا أن ال نمنع الناس من أن يصيروا
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مقابرين ،منتجين ،ومقتصدين ،علينا أن نحض كل المسيحيين لكسب كل ما يستطيعون،
وادخار كل ما يستطيعون ،مما يعني ازديادهم في الق ار ".
قدم نصيحته وحلاه لهذه المعضلة ،فما هي
وبعد أن أقبت ويسلي شكواه ومحنته ا
نصيحته؟ قال" :أول ئ الذين كسبوا كل ما يستطيعون ،وادخروا كل ما يستطيعون ،عليهم
أن ينفقوا كل ما يستطيعون ،حتى يزدادوا خلق ا وفضيلة في الدنيا ،وكن از في اآلخرة".

لقد جا ت نصيحة ويسلي ألتباعه المسيحيين متأخرة جدا ،وعديمة الفا دة ،ألنها

تحمل في أحشا ها بذور فنا ها ،فحض المسيحيين على ادخار كل ما يستطيعون ،بعد
الكسب ،هو تأكيد وترسيخ لفعل تنطلق دوافعه من زمرة الفعل الدنيوي(أنظر الجانب
األيسر من الشكل ،)1-أي ترسيخ دوافع اإلمسائ من شف ،وبخل ،وهي كما أسلفنا
تنتمي إلى دوافع الفجور في النفس .وبعد رسوخ هذه الدوافع في النفس يأتي ويسلي
ليطلب من هذه النفس إنفاق كل ما تستطيع في سبيل اهلل ،أي يريد من النفس أن تخر
طوعا عما ادخرت .ولكن من الواضف أن دوافع اإلنفاق واإلمسائ تتنافيان ،ومن قم كان
البد للنفس من اقتالع دوافع األخير لتغرس محلها دوافع األول ،وهو أمر ،لمن فهم
شبت نفسه على دوافع اإلمسائ ،ولم
خبايا النفس البشرية ،يكاد يكون مستحيالا ،لمن ا
يقدب منذ الصغر على نقيضها .هذا في حق الفرد الذي أمره على التخيير فما بالئ
ا
عندما تكون قيم االدخار(الكنز) ركا ز في البنا االقتصادي للمجتمع ،ويندب الفرد

لفعله وصدق اهلل العظيم القا ل( :إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ،وان تقمنوا وتتقوا يقتكم
أجوركم وال يسألكم أموالكم .إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخر أضغانكم)(محمد-36 :

.)37
يخبرنا ماكس فيبر أن اآلقار االقتصادية العميقة لتعاليم البروتستانتية إنما جا ت
الحق ا ،بعد أن ماتت روح الدين وسقط قناعه ،وخرجت من تحت عبا ته الرأسمالية قوية

منتصرة .لقد ورقت الرأسمالية من هذه التعاليم الدينية ،في مجال االقتصاد ،ضمي ار

برجوازيا مطم نا إلى جمع المال ،واالستمتاع به ،ما دام ذلئ يتم في إطار مشروعية

القانون .واطمأن الرأسمالي إلى أنه ما دامت حياته الشخصية تخلو من العيوب

األخالقية ،وما دام يلتزم بالقانون ،فيمكنه أن ينطلق في إشباع شهوته من جمع متاع
70

الحياة الدنيا ،دون إحساس بوخز الضمير .وأدى ذلئ إلى االنتصار النها ي لتعاليم
الفلسفات العلمانية ،من نفعية وفردانية ،على تعاليم الدين .وانتصبت الرأسمالية بآلياتها
التكنولوجية الضخمة كالمارد يسحق الجميع تحت قيم المادة وسلطان الشهوة.
لقد كان شعار ويسلي هو" :نعم الستقمار الدخل النقدي ،نعم الدخاره" ،أما
شعارنا فهو" :نعم الستثمار الدخل النقدي ،ال الدخاره" .وصدق اهلل العظيم حيث يقول:
(لقد كان في قصصهم عبرة()...يوسف.)111،

تم بحمد اهلل
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