
 1 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 التنمية المستدامة: تأسيس مقاصدي

 / محمد الحسن بريمة إبراهيمبروفيسور
 
 1الطبعة األولى مقّدمة

ميم فييت مواييل اليميالن الياريية الميي  ،هذا بحث أصولي فيي ضايايا الميميية مين الميايور ا سي مي
عين اصصيول المفرفيية لهاياهر  ااعمماعيية فيي المير ن  2موصل إليهيا الباحيث فيي أبحاايت السيابمة المي يور 

، وميين بفييد ذلييب بيييا  ياييام همصييور المر يييي ل عمميياا ا يسيياييلمأسييي  الالكييريمت مهييب اصبحيياث حاوليي  
تلمد بي ييي  يمييالن مهييب اصبحيياث أن الممليرا  بييالمفيي ذلييب المصييور فرفييي كه ييي لهايياهر  ااعمماعييية عهيييم

هيي يسسيها كما يبييها المصور المر يي ل عمماا ا يسيايي لااهر  ااعمماعية الريااي( المي هي أصول ا
ييل إليييت عهمييا   تماصييد ال ييرعية الكهييية المييي ورد  فييي الميير نأصييول الم وعيييد ممارييية هييذا اليمييالن بمييا موص 

اصصييييول ميييين يمييييالن فييييي أبحييييااهم الممفهميييية بمماصييييد ال ييييريفة ا سيييي مية، ا سييييي ما ا مييييام ال ييييا بي فييييي 
ام المام فيما موصهيا إليت ب أن أصول المماصيد ال يرعية، ر يم اافيم ل المي  بت موافما ، مأكد الم ابقال

ل  يييير عوهريييية فيييي بفييي  مهيييب وسيييول أيييياض  احميييا أوعيييت افيييم  بييييييا فيييي أهيييدال البحيييث ومياهعيييت 
 مف صيها مينة عهي أصول الااهر  ااعمماعيية الميي اعمهيديا فيي است إن مأسي  المماصد ال رعياليمالن

المييير ن الكيييريم يسيييمس بابيييا واسيييفا لمواييييل مماصيييد ال يييريفة ا سييي مية فيييي بييييا  عهيييوم اعمماعيييية مفياريييية 
ييل مهييب الفهييوم ااعمماعييية المييي يولييدها الياييام المفرفييي الكه ييي الم ييار  ،لهايياهر  ااعمماعييية ووصييسية مكم 

، بيل مؤسسية عهي  عهي المماصيد ال يرعيةعيدما ا مكون مي هما  السفل ااعمماعي مؤسسة إليت أع ا، 
ت لذلب ا ييبليي الميوه م بأيييا يوايل مييهن أصيول السميت، أو يميوذ  امباا الهوى ومفايم مماا الحيا  الدييا

عيدما يمكهم عن المأسي  المماصدي، سوا  في بحايا هيذا أو فيي  ييرا مين  ،ا مام ال ا بي في المماصد
هوكية ممأسيي  أصييي  عهييي مماصييد المكهسيييين، سييوا  كاييي  م ابمييية أو اصبحيياث  فييالفهوم ااعمماعيييية والسيي

 مفالسة لمماصد ال ارا سبحايت ومفالي  سوا  كان هؤا  المكهسون مؤميين أو كافرينت
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 أود أن أشكر د. فتحى ملكاوى علي تكليفه لي بكتابة هذا البحث ابتداًء وعلي متابعته له إلى اكتمال مسّودته األولى. 

-
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لييية ممفهيق بييبف  الماييايا  لميد حاوليييا مين ضبييل موايييل اليايام المفرفييي الميذكور فييي إيمييا  مفرفية أو 
ت وها يحن في هذا البحيث يحياول افمبيار ضيدر  1الحريا  ال فصَيةة، و اعية، مال الميمية ااعمماعيااعمم

ا  يبيذ  مفمصير  عين الياام المفرفي المفيي في دراسة ضاية الميمية المسمدامة، ولكن ابد أن يبدأ بإع ي
ليب ، كما ألس  عهي  فيي ذلهااهر  ااعمماعية الممول د عيهاوالياام المفرفي  ،المي يي هق ميها الرؤية الكهية

د  اصوليييي لهيييذا البحيييث، م يييكورين وميييأعورين  إن  يييا  اهللت وضيييد ليييلم بفييي  اليييلم   اليييذين ياض يييوا المسيييو 
د  اصوليي إا هييذا الممدمية وا اييافة الميي أ ييار الييلم    الميوييت إليي  أيييي لييم أعير ميين مفيديل عهيي  المسييو 

 ا عهيي  أبحييااي السييابمة،دو فييي ذلييب ميين مكييرار لميين وضسييو إليي  اييرورمها ممييا ذكيير   يسييا، ر ييم مييا ضييد يبيي
 فهيبس وا ليا عياح الفذر في ذلبت

ن هذ ، وضيد عيا  بفييوانأل اصصيول المر ييية لهاياهر  األو  الفصل   فصول أربفةا البحث إذا من يمكو 
واليايام المفرفيي، وبمياض ية بفي   بممديم الرؤيية الكهيية لمماصد ال رعية  وهو المسم المفييااعمماعية وا

 (Substantive Theories)يميياول اليارييا  العوهرييةالثلان،   الفصل  المايايا الميهعيية الياعمية عيهميات
فيي معيال الميميية الميي ول يدها اليميوذ  المفرفيي اليدييوي اللربيي، باعمبيار أن الرأسيمالية اللربيية المفاصيير  

يفي اصميييم لهيميييوذ  المفرفيييي اليييدييويت اليميييوذ  المفرفيييي اليييدييوي ممايييل، فيييي ياييير الباحيييث، المعهيييي الميييار 
يان مفا الياام المف اليذي اسيميب ت الباحيث  الكه   لهااهر  ااعمماعية رفيواليموذ  المفرفي الموحيدي يكو 

ييو  ميين الميير ن ت والياريييا  العوهرييية فييي معييال الميمييية أو الممييدم ممفهييق عيياد  بالمماصييد الفهيييا المييي ممص 
 ها الميمية، ويكون ا يعال فيها هو مميا  الممدمتيحو 

يمياول مسهوم الميمية المسمدامة، بوصيسها برييامن بحيث عهميي عدييد، ميا لال يم يكل   ثالثال الفص 
الميميية وارمبا يت باليدول في إ ار اليموذ  اليدييوي اللربيي الرأسيماليت يميياول بصيور  ميوعل  مياري  مسهيوم 

ت ممييدم أو مفهييل أي صييبس مسهييوم الميمييية المسييمدامة مفيييارا  يمييا  بييأ، وكيييل م ييور اصميير إليي  أن اليامييية
   ، وأي معممع من المعممفا تدولة من الدول
واصفيييير مييين البحيييث، يمايييل محاولييية الباحيييث ااعمهاديييية فيييي مواييييل اليميييالن الميييي   رابللل ال الفصللل 

عية في المر ن الكيريم، لمأسيي  إ يار يايري عيام لهميميية موصل إليها في أبحاات الممفهمة بالااهر  ااعمما

                                                 
 - 

1
(  المعهالد العالالمي  7(  س) 22(؛ مجلالة إسالممية المعرفالة    )2001أنظر بحثْي المؤلف: رؤية إسممية مقاصدية في التنمية االجتماعية) 

 The Role of Individual Freedoms in the Realization of the Goals ofللفكالر اإلسالممي) الواليالال المتحالدة األمريكيالة(. 

Sharie`ah; Conference Paper; CSID(2004), Washington. 
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المسيييمدامة، يعفيييل المماصيييد الكهيييية له يييريفة ا سييي مية أساسيييا  لهيييات أميييا لمييياذا الميميييية المسيييمدامة فييييذلب 
اليايييري والفمهيييي،  السف يييال، فيييي بحايييت،اللربيييي اليميييوذ  اليييدييوي  لسيييببين  اصول هيييو أن الباحيييث ييييرى أن

ضييد اضمربيي  معربمييت الماريفييية كايييرا  ميين الرؤييية ا سيي مية فيمييا يمفهييق  ،لحيييا  ال يبييةالييدال  عيين السييفاد  وا
، بييل وحميي  عهيي  مسييموى بفييدها الروحييي والوعييدايي،  كمييا اضييع المعريبييي لهييذا الحيييا  ال يبييةبمف يييا  الو 

، يعيةسول يماس من المسس الذي ضميا بت لألدبيا  المفييةت السب  الاايي هو أن الباحث موصل إليي يم
مسادهيييا أن يايييام ا سييي م المؤسييي  عهيييي مماصيييد ال يييريفة هيييو بالايييرور   ييييرى أيهيييا فيييي  ايييية اصهميييية،

د  إليهيا كميا سييبين احميا  فيإذا رَ م روا ميموي، إذ يسمحيل حسيا هيذا المماصيد دون ميميية أصيولها الميي م ي
   كان حسا هذا المصالس م هوبا عهي الدوام ف بد من ميمية مسمدامةت 
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 الفص  األو 
 األصو  القرآنية للظاهرة االجتماعية والمقاصد الشرعية

لهبحث في المصور المر يي ل عمماا ا يسايي هو مدفل "رؤية الفالم"، أو "الرؤيية  يالميهعمدفهيا 
الميي يمياولهيا لكيل  (، وذليب لايرا  المايمون المفرفيي لهيذا المسهيوم، ول يمول الماياياWorldview الكويية"

بفيياد المفرفييية والوعودييية لفيسييان فييي هييذا اصر ، وصن ااسييلهة المييي ي رحهييا هييي مهييب اصسييلهة المييي اص
 كاي  وما لال  مؤرق عمل ووعدان ا يسان ال  ْهفة، ومرب  بين عالم اللي  وعالم ال هاد ت

 رؤية العالم: المفهوم والقضايا -1.1
 العالم؟لماذا نحتاج إلى رؤية  -1.1.1

يسييوق و مسهييوم "رؤييية الفييالم" أو "الرؤييية الكويييية" مسهييوم مفرفييي ييممييي إليي  فهسييسة الفهييوم والسهسييسة، 
 الداعون إل  موايست مفرفيا اصسبا  اآلميةأل

إن أحد أكبر الم اكل المي مواعت معممفا  اليوم هي اآلاار الياعمة عن المليير ال يامل والممسيارا عهي  
لفميول السردييية وا الامافيا  العمفيية بميادر  عهي  المفامييل ميع المفمييدا  الممياميية فييي الييس  الب يرية  في  ا

الحيا ، وأيما  المليير المي ا يمكن الميبؤ بهات إن الالو  وااحبا ا  وعيدم اليميين فيي ملاييد، والفميول 
لبة ومهمييل الم ييورا  مامهيية بالمفهومييا ، والفهييم يم ييا  ، والميييم مماكييل، ويييمم المأكيييد عهيي  الم ييورا  السييا

ا يعابيةت واليميعة هي فهق مياخ من الفدمية والمهيق والييأ ت ليم يفيد لحكمية وفبيرا  الماايي أاير عهي  
الحاار، بييما ا يمهب رؤية وااحة لهمسممبلت ليم يفيد هيياب  ييي   يمكين أن يميود ويوعيت أففيال إيسيان 

 اليومت
ا ميين فهيم المعممييع    بحييث يمك ييبفايت بييبفالفيالم فيي حاعيية إلي  إ يار مرعفييي ييرب  كييل  يي    

فهييم الفييالم ومكييان ا يسييان فيييت، ويفيييييا عهيي  امفيياذ المييرارا  الحاسييمة المييي م ييكل مسييممبهيات هييذا ا  ييار 
المرعفي يؤلل بين أيما  الحكمة المي أيمعمها الفهوم والسهسيسا  واصدييان، وا يركيل عهي  علليية محيدود  

 ييا الحميمة كههات وابد أن يفييييا مايل هيذا ا  يار عهي  فهيم ومين ايم  المفاميل من الحميمة، بل ابد أن يف
 ت(Worldview)مع المفميدا  والملييرت مال هذا ا  ار المصوري يمكن مسميمت "رؤية الفالم"
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 تعريفات مختلفة لرؤية العالم -1.1.1
 تعريف فلسف،:

الفمهية مي أ من المعار  الحيامية  (Categories)رؤية الفالم عبار  عن لمر  من المصييسا 
لما يرى  (Action)الفميمة، ومحدد بصور  أساسية ال ريمة المي يسهم بها ا يسان ويح  ويسمعي  بالسفل

 أيت الفالم المحي  بت، وما يايرا من صيول أللال الحيا ت
 أل يمكون المفريل من  م ين، مفريل وأسلهةألتعريف دين،

ية أو فيي  الشق األو : رؤية الفالم هيي الميلام، موعهيا  أساسيية لهمهي ، يمكين المفبيير عيهيا فيي  يكل ضص 
 ييكل افمرااييا  ضبهييية، افمرااييا  ضييد مكييون صييحيحة كهيييا  أو علليييا، أو كاذبيية ممامييا ، يحمههييا فييي 
ن ميييت الحميميية العوهرييية لهواضييع،  الييوعي، أو ال وعييي، فييي امسيياق أو فييي  ييير امسيياق، عمييا ممكييو 

 له ريمة المي بها يحيا ويمحرب ويحمق ذاميميات ومؤس 
 يع  المأكيد عه  اآلمي في هذا المفريلأل 

  ويفيي ذلب أيها مسكن في أعمياق ا يسيان،     ممعياول  اصبفياد (Commitment)رؤية الفالم كالملام -1
 السكرية والهلويةت إيها أمر يمفهق بالروح، وهي موعها  روحية أكار ميها عمهيةت

رؤييية الفييالم كموعهييا  ضهبيييية  حيييث يماييمن مسهييوم المهييي  أبفيياد الحكميية، الفا سيية، الر بييية وا راد ،  -2
واصبفيياد الروحييية والسكريييةت رؤييية الفييالم إذن مسييممرها اليييس  الب ييرية باعمبارهييا عييوهر ا يسييانت لييذلب 

يت الفميل اليواعي،  فإن رؤيية الفيالم مفمبير فيي عيداد المبهييا  المسيممر   فيي مي مية ال وعيي، ولكيهيا موع 
 فيحن يسكر من ف ل رؤيميا لهفالم، وبسب  رؤيميا لهفالم ولي  حول رؤيميا لهفالمت

ة أو فيي  يكل لمير  مين اافمراايا  المبهيية، ر يم أ  -3 يهيا ليسي  بمصية رواية رؤية الفالم في  كل ضص 
   ضصة حي بن يماان(تأو افمرااا  ضبهية

كهيييا  أو علليييا ، أو ضييد مكييون كاذبيية كههييا  هييذا يفممييد عهيي  مماربمهييا افمرااييا  ضييد مكييون صييحيحة،   -4
 لهحق الذي مموم بت اصمور في الواضعت

 افمرااا  ضبهية، يحمهها بوعي أو بدون وعي، وضد مكون ممسمة وضد ا مكون ممسمةت  -5
الحميميييييييييييية العوهرييييييييييييية لهواضييييييييييييع، وذلييييييييييييب صن رؤييييييييييييية الفييييييييييييالم مفيي يييييييييييية فييييييييييييي اصسييييييييييييا  بالحميميييييييييييية   -6

 ، أي الواضع عه  ما هو عهيتت(Ontological)وعوديةال



 2 

   المبهية صي رؤية لهفالم محدد ألاصسلهة اصساسية المي ممولد عيها اافمرااا الشق الثان،:
والميياد ، ويمولييد  اصساسييية هييي، اهلل   مييا هييو حييق حمييا (  ا عابييةمييا هييي الحميميية اصول   السللؤا  األو :

 عيها المليد من اصسلهةت
 ما هي  بيفة الفالم الفارعي الذي يحي  بيا    سؤا  الثان،:ال

 من هو ا يسان  من أين عا   لماذا هو موعود    السؤا  الثالث:
 ماذا يحدث لفيسان بفد المو    السؤا  الراب  :

 لماذ يسم يع ا يسان أن يفهم ما يفهمت  السؤا  الخامس:
 ف أ  هل اص يا  في أصهها فير  أم  رير   كيل يفهم أن هذا صوا  وهذا السؤا  السادس:

يييت الييييا  فيييي سيييفيهم لميييأ ير ومرميييي   ميييا هيييي المبييياد  اصساسيييية الميييي ييبليييي أن موع 
حييييامهم  ميييا هيييي المسيييو  ا  الفم ييييية الميييي محمههيييا  بيفييية اص ييييا  صحاسيييي  ا يسيييان الفهييييا كالواعييي  

 والدين  ما هو الم هو  الميام بت من ضبل العي  الب ري 
ميا مفيي  المياري  ا يسيايي  ميا هيو الممصيد الحميميي مين الوعيود  ميا هيي المصية الفامية  السؤا  الساب :

لهفهق المي ميدر  في إ ارها ضصي   حياد الييا ، أحييا  وأميوا   ميا هيي المصية الميي 
 مرب  عياصر رؤية الفالم لكل  ف  بفاها ببف ت

هيل المؤس  عه  رؤيية الفيالم  السيرق ما السرق الذي يحدات هذا المفريل الدييي في المح
هييو فييي اايممييال ميين المركيييل عهيي  اافمرااييا  والمصيي  إليي  المهيي  الييذي يفمههييات إن 
المدفل المهبي إل  رؤية الفالم يعفهيا يحمرم معذ ر هذا الرؤية فيي ضهي  كيل إيسيان، وأن 

أاير فييي ميين الصييفوبة لحلحمهييا بييالحعن واصدليية والبييراهين، مهمييا ضوييي ، ميين مركييل الميي
 حيا  حامهيها من اصفرادت

 تعريف أكاديم،:
رؤييية الفييالم عبييار  عيين معموعيية ممراب يية ميين المسيياهيم والياريييا  المييي يعيي  أن ممكييييا ميين بيييا  
صييور  كهييية لهفييالم، وبهييذا ال ريميية يسييم يع أن يسس يير أكبيير عييدد ممكيين ميين عياصيير فبراميييات وهكييذا فييإن 

 ياع فيت كل ما يواعهيا من فبرا  مميوعة في الحيا ت رؤية الفالم هي إ ار مرعفي يمكن أن
 يتب  هذا التعريف مجموعة من القضايا  ه،:
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بيا  رؤية لهفالم  وم يممل عهيي محياوا  لم يوير رؤي لهفيالم مأفيذ فيي ااعمبيار أكبير ضيدر مين أوعيت  -1
يييية إا أن م يييروا فبرامييييا الحيامييييةت ور يييم أن هيييذا البييييا  ييييمم عبييير عسيييور الهلييية الميييي ممسيييم بالمحدود

البيا  يسمحق العهيدت ييرمب  بييا  اليرؤى لهفيالم بالامافية الميي عبرهيا ييمم ميداول المفيايي، وميمميل أيميا  
السييهوب ميين عيييل إليي  عيييل، وحيييث يييمم إيمييا  الم يياكل ااعمماعييية والسياسييية، وأيييواا السيييونت أمييا 

مييية، ومييين مفام مييييا الفمهيييية ميييع أ ييييا  الميييواد الميييي مبيييي  بهيييا اليييرؤى فميييأمي مييين فبرامييييا الذاميييية الفمي
الحيييا ، وكييذلب ميين مسسيييرا  الميياري  والمفرفيية الفهمييية عيين عالميييات كييل هييذا اصمييور مييرمب  بالاييرور  
بامافة مفييية ليسي  بعاميد  بيل هيي فيي مليير مسيممرت ليذلب فيإن رؤيية الفيالم ليسي  صيور  عاميد  أو 

 ر ضدر من سما  عالمياتيسفة كربويية من الفالم، بل محاول أن مهمم  أكب
و"الوفييا  لهمعربيية"ت إن مبييدأ المياسييق يمماييي أن مكييون "المياسييق"  وهييفصييال  رؤييية الفييالم  وأهمهييا  -2

ي بفايييها ا  الميييي ا يمصيييسيييمفار لمسييياهيم والمسيييهما  واليارييييا  واارؤيييية الفيييالم كيييل مميييراب  مييين ا
وفيية لهمعربية فمي  عييدما ا ميياض  بفاا ، بل يمكن المسكير فيهيا معممفيةت سيول مكيون رؤيية الفيالم 

حمالق معريبية مفهومةت ولكن ميع ذليب فيإن رؤيية الفيالم أكبير مين معميوا الحميالق الفهميية الميي ميأمي 
بهييا الفهييوم السيليالييية وااعمماعيييةت لييذلب فييإن رؤييية الفييالم ضييد مههييم مليييدا  ميين الم ييور فييي الفهييم، وضييد 

ؤييية الفييالم اممييدادا  ومواصيي   لمييا عييا  إلييييا ميين الفهييوم، ميممييد بفيي  عوايبييتت ميين هييذا اللاوييية مصييبس ر 
 أحيايا  مم ابق مفت، وأحيايا  مموم بالمفميم ميت، وأحيايا  ميمدا ومرفاتت

إن رؤية الفالم ا ميس  إل  يامن الفهوم وحدا، بل ييبلي أن مسمس ليا بمايمين عيالم المفيايي وعيالم  -3
ميات وصن عمهية الممويم محموي عهي  ضيدر كبيير مين الذاميية، الميم بحيث يسهم أكبر ضدر من سما  عال

وميين اييم مهمصييق ب ييف  بفييييت حميي  دافييل الامافيية الواحييد ، فييإن ميين الصييفوبة البالليية محميييق رؤييية 
 عالم كويية  امهة وواحد  لكل اليا ت

ة المموضفة في هيذا إن رؤية الفالم يع  أن ممسع لمعاربيا العمالية واصف ضية، وكذلب صففاليا الحميمي -4
 الفالم، بما في ذلب اصففال السياسيةت وهذا اصفير  معفل من اصيديولوعيا مكويا في رؤية الفالمت

 
 المكونات السبعة لرؤية العالم  -1.1.1

 (A model of the world)يموذ  لهفالم  -1



 8 

ا مفيييي كييل  ييي  يعيي  أن ممكييييا رؤييية الفييالم ميين فهييم كيييل يفمييل الفييالم وكيييل بيييييت "الفييالم" هييي
موعود حوليا بما في ذلب الفالم السيليالي، اصر ، الحيا ، الفمل، المعمميع والامافيةت ا يسيان يسسيت 

 عل  مهم من الفالم لذلب ابد أن معي  رؤية الفالم عه  السؤال اصسا أل من يحن 
 (Explanation)المسسير  -2

 لم  من أين عا  العي  الب ري لماذا الفالم عه  ما هو عهيت  من أين عا  هذا الفا
 (Futurology)المسممبهيا   -3

إلييي  أيييين يحييين ذاهبيييون  كييييل يفميييار بيييين المسيييارا  المسيييممبهية المفمهسييية بحييييث يسايييل ميييا يعييي  
 مسايهت  

 (Values)الميم  -4
ما هو الفير وال ر  يمامن هذا المكون الياام اصف ضي الذي يحدد ليا ميا يعي  وميا ا يعي  أن 

 يسفهتت يف ييا هذا المكون أياا  لمر  من المماصد المي ممود أففاليات
 (Action)السفل  -5

إن مفرفيية اصهييدال والمماصييد ا يفيييي مفرفيية كيسييية الوصييول إليهييا، لييذلب ابييد ميين ا عابيية عهيي  
السييؤالأل كيييل يسفييل  يعيي  أن يف ييي يارييية لهسفييل مفيييييا عهيي  حييل م يياكل عمهييية، وميسيييذ ف يي  

 تأففاليا
 (Knowledge)الفهم -6

مفممد الف   عه  الفهم والمفهوما  والياريا  واليمياذ  الميي مصيل الايواهر الميي مواعهييات ليذلب 
ن كسيي  الفهييم فييي  يحيين فييي حاعيية لمفرفيية كيييل يبيييي يميياذ  يمكيين ااعمميياد عهيهييا، وهييذا هييو مكييو 

 كاذ ترؤية الفالمت يع  ا عابة عه  السؤال الممفهق بما هو حميمي وما هو 
 (Building Blocks)كيمل البيا   -7

الرؤى لهفالم ا مبيدأ مين ا  يي  بيل ابيد مين كيمَيل  مبيدأ بهيا، ومممايل فيي اليارييا  الفهميية المالمية، 
 اليماذ ، المساهيم، الميم و يرها من الموعها  الممولعة بين المفصصا  الفهمية واصيديولوعيا ت
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 اختبارات رؤية العالم -1.1.1
 افمبار اليسميةأل هل رؤية الفالم المفيية ممسمة مي ميا   -1
 افمبار الوس يةأل هل مموم رؤية الفالم المفيية عه  ميلان ضس  بين المفميد والمبسي   -2
افمبار المو  المسسيرية ومدى الرؤيةت إل  أي مدى محسين رؤيية الفيالم مسسيير الواضيع  وميا ميدى كميال  -3

 يمها اصد لة الداعمة لمعال رؤ 
 افمبار الموافقأل إل  أي مدى مموافق رؤية الفالم المفيية مع حمالق الواضع المؤكد   -4
 أل هل يمكن مأكيد أو مكذي  الحمالق المركلية المي مدعيها رؤية الفالم المفيية افمبار ا ابا  -5
 ن عي ها في الفار  أل هل مدعم رؤية الفالم المفيية يمالن واضفية وعمهية بحيث يمكافمبار الواضفية -6
أل هيل مفيالن رؤييية الفيالم ااحمياعيا  الدافهيية الحميمييية لهب ير بحييث يمكين عي ييها اافمبيار الوعيودي -7

 في الدافل الوعدايي 
 أل هل مسم يع رؤية الفالم المفيية الميافسة في سوق اصفكار افمبار الميافسة -8
 لميبؤ بيعاح بااكم افا  المسممبهية أل هل مسم يع رؤية الفالم المفيية اافمبار الميبؤ -9
 

  أصو  الظاهرة االجتماعية والمقاصد الشرعية ف، القرآن -1.1
، مماعيية معميوا المعهيييا  المعممفيية، فرديية وعماعيييةبالايياهر  ااع أو ،بااعممياا ا يسيايي يمصيد

 توييييل حاييواهم ميين مماعهييا البيون(، المالة الحيييا  الييديياالياعميية عيين المييدافع الب ييري فييي محصيييههم لليييي
وسيييول يبيييين فيييي اياييييا البحيييث، اسيييميبا ا مييين المييير ن، مييياذا مفييييي المسييياهيم المر ييييية "لييييية الحييييا  اليييدييا"، 

ولما كاي  المماصد مفمبر  في المصرفا  ا يسايية المفماد  فسول يبين اصصيول الميي  "المال"، "البيون"ت
اليدييوي واليميوذ  الموحييدي، وهيو أمير الم لميا يحين بصيددا ممأس  عهيها المماصد في كلٍّ مين اليميوذ  

ميييين مأسييييي  مماصييييدي لهميمييييية المسييييمدامةت ولكيييين ضبييييل ذلييييب عهييييييا مماربيييية اصصييييول المفرفييييية لهايييياهر  
 من ف ل مدفل ميهعي مياس تالكريم، في المر ن  ، اعمهاداااعمماعية

 المدخ  المنهج، -1.1.1
 :ويمكن مأسيست عه  اآلمي
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  تنجيم القرآن/ 1
، عبير مكيان ، عه  الااهر  ااعمماعية في معهيامها المفمهسة ممسرضا (،  يا  وسورا  ما  يلل المر ن ميع  

  فييي ، حمي  إذا موحيد  ممسرضييا  هيذا الاياهر هيو العليير  الفربيية، وعبيير لميان  عياول الف ييرين عاميا  
، فموحيد  ا   ييا  المير ن مرميبيا  موضيسيي ، وأعيد مرمي  ما يلل ممسرضا  منكمل الدين ،إ ار دين الموحيد

  لهيذا الكميا  فصيال  أساسيية ميهياأل ت وضيد أابي  الفهميافي إ ار كما   هيو المير ن الكيريم عميفها
، ومصيييديمت وهيميميييت وحدميييت البياليييية، وحدميييت الموايييوعية، إ ييي ق مفايييييت، عالميميييت،  يييمولت، فهيييودا

 لكم  السماوية المي سبممتتعه  ا
الميي يرمبهيا عهي  ميا سيبق هيي أن ميا ابي  مين فصيال  مفرفيية لهمير ن   المنهجية األولىالنتيجة 

الميي مييل ل عهيهيا ممسرضيا   ،الكريم ابد أن يكون لها ما يفادلها من فصال  كويية في الااهر  ااعمماعية
ا مفرفييا ، وي يمل ت فهو بهيذا المفيي  مفيادل لهيموحد المر ن كمابا   ،رعة وميهاعا  لمسرضها، حم  إذا موحد   

 اللي  وال هاد ت ذلب مساعهها مع محي ها في عالميْ 
سييول يييرى أن الوحييد  البيالييية لهميير ن مبييرل وحييد  بيالييية مكافليية فييي الايياهر  ااعمماعييية، حيييث لهييا 

وممسيق حولهيا عللييا  هيذا الاياهر ت  ،مملييرا   بيالمفي  الرياايي( كوييية هيي أصيولها الميي ممسيرا عيهيا
يييا أن هييذا الممليييرا  الكويييية المييي هييي أصييول الايياهر  ااعمماعييية هييي يسسييها اصصييول وسييول يماييس ل

 الكهييية بييين هييذا الممليييرا   ميةت كييذلب فييإن المسيياع  المييي بيييي  عهيهييا المماصييد الكهييية له ييريفة ا سيي
المفيييام  ، يفة ا سييي ميةأل الفبيييادا ، الفيييادا ، ممابههيييا مماميييا  الممسييييما  الكهيييية المفهيييود  صحكيييام ال ييير 

 العيايا ت
وهيي الاياهر   ،إذا كان المر ن الكريم ضد أ يلل عه  ااهر  اعمماعيية مفصوصية فيي اللميان والمكيان

فمييا اليذي يعفهيت صيالحا لييحكم كييل اياهر  اعمماعيية فيي كيل لمييان  ااعمماعيية الفربيية فيي عهيد الميلييل،
والفهيييود فيييي المييير ن مسيييممد  يييرعيمها سيييول يمايييس مييين المحهييييل اليايييري أن فصيييال  الفالميييية   ومكيييان

الفمهية من عالمية  وفهود هذا الممليرا  الحاكمة لهااهر  ااعمماعية، من حييث أيهيا هيي المسيلولة عين 
فيي مساعههيا اليدافهي،  ،حولهيا ما وعيد ، عبير المياري  والعلرافيية، وأن المير ن الكيريم بيييهذا  الااهر  أيي

 ،لهييا  المر ن كافيةبي اد ت لهيذا أرسيل اهلل مفيال  رسيولتالليي  وال يه وفيما بييهيا وبيين محي هيا فيي عيالمي
 ، وأيت يهدي لهمي هي أضومتب يرا  ويذيرا   في كل لمان ومكان،
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لييت ماريفيييا  عهيي  الايياهر  ااعمماعييية الفربييية هييي أن ميل   ،لميعيييم الميير ن النتيجللة المنهجيللة الثانيللة
فهود والفالمييييية، يفيييييي بالاييييرور  أن مهييييب الايييياهر  المفصوصيييية فييييي اللمييييان والمكييييان، مييييع امصييييافت بييييال

فيهيا ميع أي اياهر  اعمماعيية أفيرى،  ااعمماعية الفربية المفصوصة مموم عه  ممليرا  أساسية م يمرب
، ومين ايم ممييلل عهيهيا أحكيام المير ن بممماي  فيوا  الفهيود والفالميية وااسيميفا ت في أي لميان ومكيان

اليذي الكيريم ما  اصساسية الم مركة لهااهر  ااعمماعية في المر ن الممو  ومن البديهي أن يبحث عن هذا 
 ويسموعبها في كل اصحوالت ،يفادلها مفرفيا  

 /  الزوجية ف، الحياة1
 ضولت مفال أل                           

                              

 في مبمدلها يسيد أن الااهر  ااعمماعية، في كهيامها ومساصيهها  ير الممياهية، إيما ايبام   (،( اليسا
ولي  معرد المياكس  ،أيا (، إذ إن كهمة بث  مسيد اايم ار المعممفي  ذكر،اايين من مساعل لوعين

سس ر كيل مم هذا ابد إذن من أن مكون الرؤية المر يية لهااهر  ااعمماعية ضادر  عه  أن م والمياسلت
عبر  ،مهسةلوعين أايين، وما هي السين الاامية لهذا البث في معهيامت المف ابمدالي بين من مساعلالبث 

 اللمان والمكانت
 
 مقاصد الشريعة اإلسالمية/ 1

لمييييد أكييييد عهمييييا  ال ييييريفة أن ال ييييريفة ا سيييي مية مييييدور أحكامهييييا عميفييييا  حييييول حسييييا الاييييروريا  
الفم أل  الدين، اليس ، الفمل، اليسل، المال(ت ولكن المفهوم من اليدين بالايرور  أن ال يريفة ا سي مية 

، موحييدا  ل يفا  اعية في عمييع مساصييهها ومعهيامهيا، فيي كيل لميان ومكيانااعممبالااهر  أحكامها محي  
 الحيا  الممعدد  أبدا  في دين الموحيدت

 الميييي الاييياهر  ااعمماعيييية  ضييية مبا ييير  بعللييييا هيييذا الكهييييا  الفمييي  لهيييا عيسيييميمن مييين ذليييب أن 
 ب  الكهييا  الفمي  فيي إ يارإيميا المصيد مييت اي ، وأن هيذا الايب  لهعللييا اصحكيام ال يرعية هاايب م

ت سيول يمبيين لييا مين في ل بسي يا لياريية ، ومين عايي  الفيدممن عاي  الوعيود ، ومن ام حساهاالموحيد
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مييين كهييييا  فمييي  أن ميييا امسييق عهييييت عهميييا  ال ييريفة  ،المسيييممد  ميين المييير ن الكيييريم ،الايياهر  ااعمماعيييية
، إيميييييا هيييييي فيييييي حميمييييية اصمييييير "الفمل"لموحييييييدي" بيييييي"الفهم ا، ميييييع إبيييييدال ميهعيييييي لييييييعهيهيييييا ميييييدار ال يييييريفة

ا  الايياهر  ااعمماعييية الموحيدييية،  بييالمفيي الريااييي( الاييرورية المييي ممساعييل فيمييا بييهييا  يمييالممليرا 
، وهذا هيو ميراد ال يارا مين وايع ال يريفةت كافة لمي مدفل مساصيهها في السهم، أي اعبر اللمان والمكان

هر  را  الفمسيية أعيي ا ممليييري "المميياا الييدييوي" و "الهييوى" أمكييييا مسسييير الاييالكيين إذا أاييسيا إليي  المملييي
 الموحيييد(، وفييي حاليية فروعهييا ميين دفولهييا فييي السييهم كافة ، أي فييي حالييةااعمماعييية فييي عميييع معهيامهييا
 ت   ال رب(السهم كافة الكسر(، وما بييهما

 / الخلق1
 ضول اهلل مفال أل                                 

                 )يدل عه  أن الدين الحق ،( الروم ،
د با ن ا يسان، و ريفمت الم حيامت، مفادل لهس ر  الفهمة( الب رية المي ي موحد ااهر بحميممت المي موح 

 رفيمفأيت مفادل  فهق( اهلل مفال  اليا  عهيها، في أصولها الكهية ومعهيامها المسصيهية  أي ف ر
 لهااهر  ااعمماعيةت

إذن ما هي هذا اصصول الكهية لهس ر  الب رية كما عا   في المر ن  وما هي معهيامها المسصيهية 
  ليا  عهيها، مصداضا  لمولت مفال أل كل ذلب ف ر  اهلل المي ف ر ابحيث يمال معموا      

  )) ضر يا وسية( مفادا  في حميممت و ريفمت لهذا ن الموحيد الحقام كيل يكون دي   الصافا 
 الس ر  الب رية ذا  ال بيفة الكويية 

 يمكييا اسميبا  اصصول الكهية اآلمية لهس ر  الب ريةألباليار الساح  في المر ن الكريم 
 أل لملاير  له ين كما في ضولت مفال ايالية الفهق من العسد ال ييي والروح ا أواًل:         

                                 

  ت( الحعر) 
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   ايالية في فصال  اليس  الب رية من حيث إلهامها فعورها وممواهاأل ألثانياً        

                         ) ت ال م) 

   ألالشحفصال  السعور في اليس  مماه  في صسا  ف رية مال     

 أل الميع، العلا(الهل   ((  اليسا                      

          ) أل الضعف  ( المفار      

) ألالعجلة  ( اليسا         لقترا  (( اصيبيا:(     

الجهلو الظلم ()اإلسراء(؛ :(       )ونمحظ أن هذه  .()األحزاب

  في ى في بعضهاستثنالكريم أصلها لكل الناس  وا الخصائص النفسية الفطرية أثبت القرآن

هياب صسا  فعور مركبة من كل، أو بف ، هذا الصسا     بينماالمصلين التصرفال العملية 
  أل الكبرمال أابمها المر ن لبف  اليا ، في بف  مصرفامهم الفمهية، اصصهية،   

                            

               )أل  البخ (  افر            

                       اليسا (ت ) 

والملكية لهيس  المموى موعود  بالمو  في اليس ، ولكيها موعد بالسفل عن  ريق المعاهد   صسا 
السفا ، الموكل،   اصماية  الصدق  ا حسان  الفدل  ومن صسا  المموىأل الصبر تالسعور صسا  من

من  ى مممد فيت اصول دفكأيما كل معموعة من أف ق السعور والمموى يوحدها م  ا فبا  تت ال ت
أسسهت إل  أوس ت، بييما مبدأ الاايية من أوس ت إل  أع ا، فما ، الاهم والفدل وا حسان يعمفها مدى 

واصمر برممت معال دراسة واسع،  موس ت الفدل، ويممدد ا حسان في أع اتيكون الاهم في أسسهت، وي
 ولفهما  السهل سبق فيتت
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من أصول الس ر  الموعود  في ا يسان بالمو  المدر  عه  كس  الفهم، ومرمكل هذا المدر  عه    :ثالثاً 
   ألالسمع والبصر والسؤادف رية هي فصال              

               )وكذلب المدر   (  اليحل
، المؤدي امباعت إل  اللسهة عن ومرمكل هذا المدر  عه  ف ر  الهوى في اليس  ،عه  كس  العهل

   الحقأل                       

                                

   )ت اصعرال) 
لي ن لهيا  ح  الهذا  واصفراح وكراهية اآلام واصحلان  لذلب ا يرى ا يسان الس ري إا وهو  :رابعاً 

معمهد في عه  مصالحت ودر  المساسد عن يسست  سوا  في ذلب من أراد الدييا ومن أراد اآلفر ت 
، فالمت لفيسان إا بذكر د ولمد ضا  اهلل مفال  في أصل الس ر  الب رية أا  مأييية وا سفا

 أل فمال                          ت  ))  
، ا يعه  لفيسان سفاد  را  عن ذكر اهللأن مفايم مهذا  الدييا وأفراحها، مع ا ع ففهميا بذلب

ا و ، مامة الس ر  عه  الصرا  المسمميم، ومن ام ف  حيا   يبة إا باسم مأييية أميا واوا  ،حم ة
 مبديل لفهق اهللت

  ألإل  الحرية وااسمم ل، لذلب ضالأودا اهلل مفال  في أصل الس ر  الب رية اليلعة  :خامساً      

                               

                             

أل ، وضال(29( الكهلأل               )ت4 اليحلأل) 
اا رارا  مهما أعر   وعبوديمت لت ،عفل اهلل مفال  في أصل الس ر  افممار ا يسان إل  فالمت سادسًا :
 بعايبت، كما في ضولت مفال أل  ىويأ                       
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                )) وفي ضولت مفال أل     ا سرا       

                 )أل ضولت مفالفي و   ( اليحل       

                                 

                  )ت لذلب يال ا يسان  ديد اارمبا  ( اصعرال
أيا كان يوا هذا اارمبا ، ومال حيامت في عالم ال هاد   اهدا  عه  هذا اارمبا  بفالم اللي ، 

 الس ري باللي ت
 يفه  من أصول الس ر  الب رية المذكور   يسا  إل  اليميعة اآلميةأل

الااهر  ااعمماعية بعمييع مااهرهيا فيي اللميان والمكيان إيميا هيي المعهييا  المسصييهية لمساعيل كهييا  
 ت، البيون(سا  مع كهيا  ليية الحيا  الدييا المالالمذكور   ي  اليس (الب ريةالس ر  

في ايايا هذا البحث  بيفة هيذا المساعيل العهييل والف يير، صيايع الحايارا  ا يسيايية سول يبين و 
، في إ ار ما اسيميمت وهادمها، وصايع الماري ، والذي بت ضام سوق الدييا، فربس من ربس وفسر من فسر

إذن ضييول اهلل مفييال  إن الييدين الميييم هييو هييذا الس يير  المييي ف يير اليييا   (تخطللة الخلللق العامللة حا  اصيي 
عهيها يفيي، في رأي الباحث، أيت يفادلهيا مفرفييا  ويسيموع  حركمهيا العدليية فيي كيل لميان ومكيان، حييث 

" فييي عييالم العامللةخطللة الخلللق يبييين الميير ن الكييريم أصييول الفهييق فييي عييالم اللييي  والحكميية ميييت، ويسس يير "
 عف  إل  عالم اللي تال هاد  ومعهيامها عبر الماري ، ام يبين مالها ومأويهها ر  

المبي   ،بيا   عه  ما سبق ياع الوحي الكريم أصول الفهم الذي يسمبين بت صرا  اهلل المسمميم
ولمسمبين بت كذلب   ليية الحيا  الدييا عم   صالحا  عه  أصول المموى في اليس  اعممادا ، وعه  أصول 

دييا سفيا  في ، وعه  أصول ليية الحيا  ال  أصول السعور في اليس  اعممادا  سبيل المعرمين المبيية عه
 أل اصر  فسادا                              

       )أل وضولت مفال   ( اصيفام          

     )ت كل ذلب حم  يحي  من حي  عن بيية ويههب من ههب عن بيية، وما ( اصيفام
 ربب با  م  لهفبيدت



 12 

 
ميين الييوحي  هايياهر  ااعمماعييية ييبلييي أن مسييمم يفهيي  ممييا سييبق إليي  أن اصصييول المفرفييية ل سللابعًا :

، كميا أن السيين ااعمماعيية الياعمية عين مساعيل الس ير  إبسممولوعيا الااهر  ااعمماعيية(الكريم  
  أي هوعياد  بواسي ة البحيث الفهميي الموايوعيالب رية ميع لييية الحييا  اليدييا، والمكم يسة والمؤكي

الااهر  ااعمماعية( ا يمكن أن ممفار  مع أحكام الوحي الممفهمة بها، بل مؤدي إلي  ايرا  فيي 
، ومين ايم يمكاميل المصيدران فيي إيمييا  وعههيت ومماصيدا م الب يري لحكمية الم يريع ا سي مي،السهي

ة، كميا وهذا يفيي أياا  أن السين ااعمماعيال لم لدراسة الااهر  ااعمماعيةت  الفهم ااعمماعي
 السين ال بيفية، هي محدد ميهعي في فهميا لهوحي ومراميتت

 :طة الخلق العامةخ -1.1.1
المبدأ الكهي الذي مي هق مييت الرؤيية المر ييية لهاياهر  ااعمماعيية المف بير  عين حميمية الحييا  الب يرية 

 عه  هذا اصر  هي أن اهلل مفال  إيما فهق ا يسيان لفبادميتأل  )             

 ) ت وعباد  اهلل مفال  مفييي الفهيم بيت، ايم المييام بيأمرا ويهييت فيي أرايت بممماي   يرعت  وفيي ( الذاريا
 هذا ا  ار فإييا يعمل اصصول اليارية الميبامة من هذا المبدأ الموحيدي الكهي في اآلميأل

)إن عباد  اهلل مفال  مسرحها الذي مدور فيت هو اصر أل  أوال؛                

                              

) البمر  )  (               )ترال اصع) 

 )ومن ام اسمف فت عه  اصر أل  ،إن هذا الفباد  ممم في إ ار مكريم ا يسان ومسايهت ثانيا؛

                                

   )ا سرا  )  (                    

                              

    ) ت  البمر) 
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الفهيسة وس  بين  رفين، ف  هو مالب أصيل م هق المصرل والحرية فيما اسمفهل فيت، وا هو 
"ا يسان" لف فة يمماي أن يموم المسمْفَهلممهور معبور ا حول لت وا ضو ، وا إراد ت ففمد ا

 "اهلل مفال "تر " وفق ما يح  ويرا  المسْمِفهل"اصة ما اسمفهل فيتبسياس

)إن عمد ااسمف ل الذي ممم في إ ارا الفباد  يموم عه  عمار  اصر أل  ثالثا؛      

                                     

                  )ت هود) 

 ) ألإن هذا الف فة مموم عه  مبدأ ااممحان واابم   والمحاسبة رابعا؛         

                   )ت فا يسان يمكيت أن يفمر اصر  ( المهب
 أو وفق هوى يسست فيسسد فيهات ،وفق ميهن اهلل فيفمل فيها صالحا  

 )إن معال اابم   والسمية يممحور فيما أودا اهلل سبحايت ومفال  في اصر  من لييةأل  خامسا؛

                     )ت الكهل) 

موارد مفديية،  -"الما " ألوم عه  أصهين عامفين هماإن ما عه  اصر  من ليية إيما يم سادسا؛
 يةيسع ضة ع -"البنون"و  -عها إل  ضيمة ماافة بسفل ا يسان، ممحول في معمو لراعية، حيوايية

) ألإل  ضيام معممعام  ،ام أسر  مممد  ،يام أسر ، مؤدي إل  ضبين الرعل والمرأ  مامر أبيا   

                                  

)ت46 الكهلأل) 
أودعها اهلل " إيما صار ممكيا  بسب  مليين ح  ال هوا  المي نالبنو" و "الما إن اابم   في " سابعا؛

) ألفيهما لهيس  الب رية                      

                                

      )ت  ل عمران) 
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 إن يميعة هذا ااممحان في يفممي المال والبيين ، وما ييمن عن مساعههما مع الن ثامنا؛
، إما أن مكون  كرا  أو كسرا  عه  يفمة اهلل، وال كر هو من يفم مسصيهية أفرى مرعع إليهماف  الب رية 

الم هو ت وال كر عه  اليفمة هو عوهر عباد  ا يسان هلل مفال  في هذا اصر ، وهو امر  
)أل مل الصالس في ليية الحيا  الدييافال                )3 ا يسا)  

(                             

                         

  ) تمر الل) 
إن ا يسان إيما أصبس ضادرا  عه  اافميار بين الكسر وال كر بسب  ما هيأا اهلل مفال  بت من  تاسعا؛

، وبسب  ما أودا اهلل مفال  في اليس  وايست في الكون، كسرا  أو  كرا  ضدر  عه  اكمسا  الفهم وم
 ) الب رية من دوافع السعور والمموىأل               

               )اليحل )  (      

         )الفهق )  (                   

) راد  اافميار والم ي(ت  ال م  المموى لة في السفل بأف قام ميس اهلل ا يسان الحرية وا 
 ال س، البفل، ةالسعور السالب فيكون  اكرا ، أو بأف ق ال (اصماية، الصدقتت الموعبة الصبر،
 ) ال ( فيكون كافرا ألالكبر، الحسدتت                     

                                 

             )الكهل(ت  
يمان وعمل صالسألعاشرا؛   ال كر هلل مفال  عه  يفمالت يمماي موفر ا اة عياصر، وهيأل عهم وا 
 المال، البييون( والحكمية عهم باليفمةو  اهلل مفال (، وعهم بالميفم عهيت ا يسان(،  عهم بالميفم (1 

 من فهمها، وكيل هي يفمة في حق الميفم عهيتت
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عهيييت حييال يسسييي ميين اا مليييان إليي  رحميية اهلل، إيمييان بيياهلل مفييال ، أسييما  وصييسا ، يمرميي   (2 
حسييا  بالمِ  ة ومميييي الفييير لنفييرين، وال مييع فييي المليييد ميين الميييفم يحسييلا مييا محمييق ميين ي ييوا 

 عهم بحميمة الميفم واليفمة والميفم عهيتت
الميييفمت وليين يبهييل الفمييل ممييام  يفيمييا يرايي الفمييل الصييالس الييذي يييؤدي إليي  اسييمل ل اليييفم (3 

 الص ح حم  يمحمق لت  ر انأل أن يكون فالصا  هلل، وأن يكون وفق  را اهللت
 

ورد  أحيايا   بيون( في المر ن الكريم يعد أيها اليس ، المال، ال لهمساهيم المسماحية الا اة مبعالمم
هذا المفي  إل   وأحيايا  مرد مسصهة، ذي يحمويت الحمل الدالي لهمسهوممفبر  عن عمهة المفي  ال

 ألعياصرا اصساسية، كما في اآلمي
  ) ورد مسهوم "اليس " في المر ن الكريم بمفي  كل ا يسانأل        

                                  

        ) ت(لممان  
ولكن مسهوم اليس  ورد أياا   بمفي  ذلب الفيصر  ير المادي المممل  بالعسد المادي كما في 

) :ضولت مفال                                   

                       )؛42 اللمرأل) 

                              

                   ) )الواضفة. 

 أل معمل ع ضة اابم   الكامية فيت" في المر ن الكريم ليفبر أحيايا  عن لبنينورد مسهوم "ا  

                                   الكهل ))، 

يااا، ممابل اللوعةأل أحساد-أبيا - امرأ -وهي ع ضة  رعل (  ولكيت ورد أياا  بمفي  اصبيا ، ذكورا وا 
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                )وأفيرا  يرد مسهوم البيين بمفي  الذكور من ت (اليحل

 اصبيا  ممابل البيا أل                )  ت(الصافا  
لكار  عياصرا المكوية لت، وكار  معهيا   ،يرد كذلب مسهوم المال بذا  ال ريمة ولكن بمساصيل أكار

مفايي حمهت الدالي كما في ضولت  معمل، فما  يرد المسهوم مفبرا  عن ، ميسرد  وممساعهةهذا الفياصر
 مفال أل               ))ام يرد المسهوم مسص  إل  عياصرا اصولية،  الكهل ،

  وهي الاروا  المفديية، الاروا  الحيوايية، والاروا  اللراعيةأل           

                                   

                   )ت (  ل عمران 
، البيون( هي مساهيم مفرفية عامفة، والفياصر الكويية  اليس ، المال المر يية الا اةإذن المساهيم 

، إذ ا محما  صكار ميها عهة وعود، ن حيث الفهة الااهر م ،المفادلة لها هي أصل الااهر  ااعمماعية
وا محممل أدي  ميهات ومن أراد المحمق من هذا اليميعة فما عهيت إا أن يسمر  أييا أفذيا لوعين  ولدا 
وبيما(، سهيمين بديا ويسسا، ام وافياهما في علير  يالية ولكيها  مية، مموفر فيها الموارد المالية اصولية  

هل يمكن، إذا عديا بفد ضرون من اللمان، أن يعد في هذا العلير  ااهر  مفادن، حيوان، يبا (  
 اعمماعية بكل معهيامها المفهود   

ولكن أين وعت ا حكام في هذا اابم   ا لهي لهب ر عه  اصر  بحيث يامن دفول عميع 
العسد واليس ، وايالية   حكام يكمن في الايالية المي فهق اهلل بها ا يسان، اياليةااليا  فيت   إن وعت 

اليس  من حيث إلهامها فعورها وممواها، فالايالية اصول  أد  إل  ايالية في الدوافع بفاها يفم  بت 
 وهي الدوافع اليسسيةت  ،وهي الدوافع الحيوية، وبفاها مفم  بت اليس  ،العسد ال ييي

  الياعم عن عدم ال ر ، الدوافع الحيوية اصساسية هي العوا الياعم عن عدم اصكل، والف 
لفي  العيسي الياعم عن عدم والفري الياعم عن عدم المهب ، وا احا  الياعم عن عدم المسكن، وا

، وابد من ا اروريلن" هي دوافع المرمب ة بفيصري "المال" و"البيو  ت هذا الدوافع الحيويةا فاا 
ول عميع اليا ، في كل لمان دف إ باعها لحسا أصل حيا  ا يسان عه  اصر ، وهي المي مامن
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، في فمية المال والبيينت لذلب كاي  "اليس " و "المال" و"البيون" من اصصول الكهي ة لهمصالس ومكان
 ال رعية، وكان حسا اليس  وحسا المال وحسا البيين  اليسل( من المماصد ال رعية الاروريةت

تال   الكبير، الصيبر، الفيدل، ا حسيان، السيفا تل، الدوافع اليسسية  مال ال مع، الههع، ال س، البفي
، فيي كيل لميان ومكيانت وهيي اآللييا  الميي مايمن مامن عريان اابم   في كل اليا هي الدوافع المي 

 وييل حاواهم من  هوامهات  ،مدافع اليا  لفمار  اصر  لمحصيل ليية الحيا  الدييا
، الممابهيية لهمسيياهيم المفرفييية المر يييية، ال، البيييون( اليييس ، الميي   الفياصيير الكويييية الا اييةفييإذا مساعهيي

بممما  الارورا  الحيوية ابمدا  ، يعم عن هذا المساعيل بيرول عيصيرين  فيرين كاييا موعيودين مين ضبيل 
 بالمو  في هذا الفياصر الا اة، وهما أل 

 ، ميين حيييث ضابهييية وكييان موعييودا  ميين ضبييل بييالمو  ، أي الفهييم المعريبييي،/  "الفهييم بايياهر الحيييا  الييدييا"1
الييييس " و  "الميييال" فيييي " اييياويث إمكيييان الفهيييم المييين حيييي، السيييؤاد(، و ا يسيييان لهمفهم السيييمع، البصييير

 وهو عهم بالمهمت   يا  اهلل في اآلفاق وفي اصيس  و"البيين"  أي
مفيال  هلل /  "الهوى" الذي ممحرب دواعيت الس رية في "اليس " بفد أن مذوق لذ  ال هوا  المي أودعهيا ا2

، وهييي ضييو  مفهييق اليييس  بال ييهوا  الدييوييية فييي هييذا البحييث الهوىيمصييد بييو  تفييي "المييال" و "البيييين"
 ع ضة  رديةت

 

، بييين بمممايي  الييدوافع الحيوييية واليسسييية، الحيييا  الييدييا" يمولييد عيين المساعييللمييا كييان "الفهييم بايياهر 
،البيون( فييإن دورا ياييل وايسيييا بحمييا، المييال ايية الحاكميية لهايياهر  ااعمماعييية اليس ، الفياصيير اصولييية الا

مين السيما  فيموحيدا، بممماي  الميهعيية الموحيديية،  (الوحيعهم الفبر ا   اليسو ، حم  يأمي ومابفا صهو 
يا مفا "الفهيم الموحييدي" ايسي فيي صي ح بعايي  دورا اليو  ،اليذي يكيون ليت دورا الفميدي كيدليل إيميان ،ليكو 
صيييييييالس فيييييييي الفهيييييييم اليييييييذي يحميييييييق ا يميييييييان فيييييييي المهييييييي  والفميييييييل ال ، أي ذليييييييبحييييييييا  الييييييييا  ومفا يييييييهم

فهيم الموحييدي ي هيق   وهو هيا عهم ممبوا وليي  مابفيات والميهعيية الميي ميؤدي إليي الاصر  المال،البيون(
 أحيايا أفريت "المكامل المفرفي" ميهعية  العمع بين المرا مين(، و عهيها، أحيايا

الفهم اليذي يحميق ا يميان  -"العلم التوحيدي" بممما  "البنينو"" الما " إما أن ممساعل مع "النفس"
ميا أن ييمم المساعيل " هلل مفيال الشلكرالمميوى فيمحميق " وأفي ق -في المه ، والفمل الصيالس فيي اصر  ، وا 
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بت مفاليت ومعميل هيذا المساعيل هيو المسيلول عين  "الكفر"السعور ويمحمق بذلب  " وأف قالهوىبممما  "
 ، في أي لمان ومكانت  ماعية الياعمة عن المدافع الب ريوبرول عميع الاواهر ااعم ،ا ي أ  المعممف

مييين ذكييير وأياييي  وهبو هميييا إلييي  اصر ، ب يييريين فهيييق أول لوعيييين مفيييال  لميييد اضماييي  حكمييية اهلل 
واييرور  العييي  أد  إليي  سييكن الرعييل إليي  المييرأ ، ومييا يعييم عيين هييذا الف ضيية ميين أبيييا  اضمايي  مأسييي  

ل ضييام اصسير  ايرورا  المأكيل والم يير  والمهيب  والمسيكن، وميا ممماييت مين ممسييم الفمييل أسير ت  ايم  عيل 
وموليع اصدوار بين أفراد اصسر ت ومن البديهي أن يمصيور كييل أن الايرورا  الحيويية هيذا أد  محاولية 

د، لمصيبس عصيبة، من معرد أ  وأم وأبييا ، لييايال إلي  ذليب اصحسيا إ باعها إل  أن ممسع دالر  اصسر 
، أو مييداففهم وأ ميياعهم لسييب  ميينالمأهوليية لمصييبس ره ييا  وضبيهيية، حميي  إذا ايياض  رضفييمهم العلرافييية  اييم

ايبايوا فيي فعيا  اصر ، رعياا  ويسيا  ، فكايي ، بميرور اليلمن،  لكوارث  بيفية، أو لسب  من هذا وذاب،
إذن الاييرورا  الحيويية ماييمن ليييا ضيييام ال يفو  واصمييم والمعممفييا  الحاييرية والبدويية، وكييان الفمييرانت 

المعممييع، ومساعييل "اليييس " بمممايي  "الفهييم الموحيييدي" أو "الهييوى" مييع "المييال" و"البيييين" ياييمن ليييا ضيييام 
ييييين لهييييا حيييي  ال ييييهوا  الدييوييييية ميييين اليسييييا  والبيييييين لهميييي  فعورهييييا وممواهييييا ول  اابييييم  ت فيييياليس  المييييي أ  

والفييييل المسيييومة واصيفيييام والحيييرث، سيييرعان ميييا ميييذوق ليييذ  مهيييب والمييييا ير الممي ييير  مييين اليييذه  والساييية 
ال هوا  المي بدورها ماير في اليس   ليا  اابم  ، ويفيي بها دوافع السعور والمموىت وييرع س أن أول ميا 

هيي  المليييد ميين ليييية الحيييا  ياييور ميين مهييب الييدوافع هييو "ال مييع"، حيييث ي مييع كييل  ييف  فييي الحصييول ع
ا ضبال عهيها   باا ال يهو  ا لهايرور  والحاعيةت ولميا كايي  أ مياا الييا  أكاير  ، ومن ام يصبسالدييا
، سرعان ما مبيدأ اليدوافع السيالبة اصفيرى مايور فيي الييس  بسيب  ا هو م موا فيت، في أي وض  ومكانمم

 المدافع بين اليا  لحيال  ليية الحيا  الدييا، وااسملاار بأكبر يصي  ميهات
ا والمصييارا بييين اليييا  بسييب  المهافيي  عهيي  ليييية الحيييا  الييدييا، فاحميياعوا إليي  عمييد هكييذا يبييدأ الميييال 

اعممييياعي يميييوم بممماييياا حييياكم يسيييو  أميييرهم، ويييييام ع ضيييامهم، ويسييي  يلاعيييامهم، ويفيييييهم عهيييي عهييي  
مصيييالحهم، ودْر  المساسيييد الميييي ميييأمي مييين عييييد أيسسيييهم، ومييين عييييد  ييييرهمت واحميييا  الحييياكم إلييي  حكومييية 

اييييم ومؤسسييييا  سياسييييية مفييييييت عهيييي  أدا  مسييييلوليامتت واحمييييا  المعممييييع إليييي  أعييييرال ومماليييييد و ييييريفة وي
وعييادا  ومؤسسييا  اعمماعييية واضمصييادية محسييا لييت مماسييكت وماييمن لييت اسييممرارات وهكييذا يمكييييا أن يمييابع 

، وميا يبدعيت ا يسيان مين عهيم فيهياوالميدافع ااعممياعي  ومفيددها ومييوا ماياهر الحييا  م ور المعممفيا  
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ر بهيييا لييييية الحييييا  اليييدييا   يييباا  يييهوامت مييين مماعهيييا، ومفاييييم حاوايييت ميهيييات إذن فيييإن أي  وممييييية يسيييف 
ااهر  مين الايواهر الب يرية عيا   ممرمبية عهي  ي يو  المعممفيا  وم ورهيا مين في ل ميدافع أفرادهيا فيإن 

، ميال، الياصير اصوليية لهاياهر  ااعمماعيية اليس لفمردها اصفير مسسيرا، مين حييث الفهية الاياهر ، إلي  ا
إن هيذا المساعيل ااعممياعي هيو المساعيل اصعيل ف يرا،  البيون(، و بيفة المساعل بييها كما أعمهياا سيابما ت

 واصبفد أارا عه  اصر ، لي  كماهت في ف را مساعل كيميالي، أو فيليالي، أو حيويت
اليييذي هيييو ضيييدر ا يسيييان فيييي هيييذا اصر ، مممايييل فيييي  يييكل أحكيييام إن حميمييية ااممحيييان واابيييم  ، 

 ييرعية عييا   بهييا الرسييل ميين عيييد اهلل مفييال ،  بيفمهييا "أففييل" و "ا مسفييل"، وذا  ع ضيية مبا يير  و ييير 
مبا ييير  باسيييمفدام الييييا  للييييية الحييييا  اليييدييات ور يييم أن حميمييية هيييذا المكييياليل ال يييرعية مميييوم عهييي  عهييي  

عين الييا ، فيي اليدييا واآلفير ، إا أيهيا ممفيار  فيي اللالي  ميع هيوى الييس  فيي المصالس ودر  المساسيد 
إن الملام ا يسان بمهب اصوامير والييواهي الرباييية هيو أسيا  الفميل الصيالس  اسمفدامها لليية الحيا  الدييات

)أل ت اهلل مفييال  اميييا  ل يمسيياا بهيياالماميير له ييكر عهيي  اليفميية الييذي عفهيي             

                )م إبيييييييييييييييييييييييييييييييييراهي  )(               

            ) ت ولكيييين الييييدوافع السييييالبة المييييي أودعهييييا اهلل فييييي اليييييس  ( اليسييييا
 (، هييي المييي معفييل السعييور  الكبيير، ال ييس، البفييل، ال مييع، الحسييدتتال أفيي ق الب ييرية، والمييي ممفهييق بهييا

إن هيي إا  ، فممميرد وميأب  لاعميةعسييرا  عهي  ا يسيان مكرهيت الييس  من  اعة اهلل فيميا ييأمر وييهي  أميرا  
  ألحيامييييا اليييدييا                      أو كميييا اسيييميكر ضيييوم   (( اصيفيييام

) يبييييييي اهلل  ييييييفي أل                                 

             و "الحيلللاة اللللدنيا" ويسيييمفدم المييير ن الكيييريم مسهيييومي  (ت( هيييود
، وعفييل أصييهت ومعالييت م   الييذي عفهييت اهلل حكميية لفهمهييماابيي مييدافل الب يير إليي  لمهفييي  "الللدار ارخللرة"

) أليييييية الحييييييا  اليييييدييالي                      ) اصعهييييي )  (       

                       )اصيفيييييييام )  (       
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  )ت(22 ال ورىأل 
ن مادمت واحد أل "ليأل " ااسمف ل في اصر "إن معال ااممحان واحد ية الحيا  الدييا"   ولكن ، وا 

   )أل من ضال             )أل أو ضال (  اصيفام(        

        )  )، فايم مماا الحيا  ، أا وهو مد بي  حيامت عه  ممصد دييوي أسا فم

)أل الدييا                                      

                               

                        )ألأما من ضال (ت الحديد (    

                      ) أل ضال(  أو  البمر(   

                    )بي  حيامت عه  ممصد  فمد، (  افر
 ، أا وهو مفايم موحيدي أسا 

مفا  في مفايم ،  رها ملرعة اآلفر ، باعمبامل الصالس في ليية الحيا  الديياا يمان بمفايم الف
)أل مماا الدار اآلفر                         

                             )الحديد )  

(                                      

                              

) ت المص) 
ليموم اليا  بالمس  في   ال ريفة(بالبييا  وأيلل مفهم الكما  والميلانلمد أرسل اهلل مفال  رسهت 

، ومبيايا  لكل  ئ حم  يحي من حي  عن بيية، م لحاواهم من ليية الحيا  الدييامداففهم ومحصيهه
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، فمد عا    ريفمت ( بدعا من الرسلى اهلل عليه وسلمصل عن بييةت وما كان الرسول الفامم ويههب من ههب
الممصد الكهي الذي ممحدد بمممااا  "اإليمان باهلل"صدها الكهية داعية إل  أن يكون حسا في مما

المي هي أصول الااهر  والممماهة في حسا مدف مت من الممليرا   ،المماصد اصفرى المحممة لت
الفمل الذي ممساعل بمممااا لييمن عن كل ذلب  "العلم التوحيدي"( و البنون، الما ، النفس ااعمماعية

)الصالس المحمق له كرت وهكذا عا   أمها  الكما  مؤكد  حسا ا يمان والفمل الصالسأل    

                             

))أل النفسمدف   ا يمان من " وحسا   الفصر"(                    

                               ) ا سرا )  

  )أل "البنين"و                            

                 ) أل "الما "و  ( ا سرا(        

                                  

) أل "العلم"(  و البمر(                           

   ) ت ا سرا) 
ولن يمأمي فهم المفي  العامع لحسا هذا الكهيا  إا من ف ل محهيل المساعل الكهي بين الممليرا  

ذا كاي  المماصد "الهوى"أو  "العلم التوحيدي"الكويية المي هي أصول الااهر  ااعمماعية بممما   ت وا 
ا يمان، المماا  عا   ميللة عه  اصصول الكويية الكهية لهااهر  ااعمماعيةالكهية له ريفة ا س مية 

المماصد من أحكام  فإن وسالل محميق مهب ،المال، البيون(الهوى، اليس ، الفهم، الدييوي، 
لممليرا   اليس ،  "المساعل الكهي"، عيايا ( عا   مموافمة مع  عبادا ، عادا ، مفام   رعية
المحممة لهفمل  أف ق المموىو  ا يمان وما يمفهق بت من ،يدي"بممما  "الفهم الموح ، البيون(المال

المحممة  السعورأف ق الكسر و وما يمفهق بت من  ،، أو بممما  "الهوى"الصالس في ليية الحيا  الدييا
ليس  من ، حن(  ليا  لملكية االفبادا  ص  ، لكا ، صوم فكاي  تلهفمل السيئ في ليية الحيا  الدييا
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ودوافع المموىت أف ق ، وممكييا  "لهفهم" الذي ممفهق بت أف ق ودوافع السعور"الهوى" الذي ممفهق بت 
، من عادا  المأكل، الم ر ، وكاي  الفادا  مبيايا  لما هو أحسن في ع ضة اليس  بالمال والبيين

هس من ع ضا  بين اليا  محكم المسكن، واليكاحتتال ت وكاي  المفام   مبيايا  لما هو أصالمهب ، 
، حيا  صول  اصلبا ، روكاي  العيايا ، حدودا  ومفالية الحيا  الدييات وميام مداففهم في محصيههم لليي

إص حها، من حيث ض فها ال ريق عه  اليسو  المي ألعمها "الهوى" فأراد  أن مسسد في اصر  بفد 
" إيذايا  بموضيع أو في حق الفبادت وكاي  من ضبل  هاد  "ا إلت إا اهلل عياية في حق المفبود اهلل مفال (،
ل اهلل مفال ( مممايامت من واع  ال كر لهمسمفهِ ، والملاما  بالوفا  بعمد ااسمف ل، افميارا  دون إكراا

 تمن ضبل المسمَفهل ا يسان( فيما اسمفهل فيت اصر (
الكهية لمماصدها، المي يدور حولها الدين ا س مي، لمد أعمع عهما  ال ريفة عه  أن اصصول 

ت إذا مبين ليا أن الدين الممصود بالحسا هيا إيما هو مدي ن الما ، النس ، العق ، النفس، دينال ألهي
  إذ المر ن محسوا بحسا اهلل لت  وأن هذا المدي ن بيصو  الوحي في الواضع اللمايي والمكايي اليا 

، وأن عوهر لس في ليية الحيا  الدييا  المال، البيون(ا يمان في المه  والفمل الصايمأس  عه  محوري 
، السؤاد(  إيما هو وسيهة محصيل "الفهم" المفي ِّ ن هو "ا يمان"، وأن الفمل السمع، البصردي  مهذا ال

ر  ااعمماعية، أا لهااه مر ييةعدا  لبحايا في أصول الرؤية الحميمة بالحسا، موصهيا إل  اليميعة المهمة 
 وهيأل

ما أمسق عهيت عهما  المماصد من اصصول الكهية الفمسة المي عهيها مدار مماصد ال ريفة إيما  
ية الموحيدية هي في حميمة اصمر الممليرا  الارورية المي ممساعل فيما بييها  يما  الااهر  ااعمماع

     تةكاف ، أي مهب المي مدفل في السهمعبر اللمان والمكان
ي المفامل مع ليية الحيا  يما ن رؤى كويية ممبايية ف "الدار ارخرة"وفيار  "الحياة الدنيا"إن فيار 

والاايي من مي هما  الفهم وا يمان  ،، اصول من مي هما  الهوى والكسر في اليس الدييا المال، البيون(
الكوييمين ياام مفرفي مرم  في إ ارا الم اهدا   من هامين الرؤيمين المساية إل  ال كرت ويمابل ك   

، فممحدد الفارعي صوللب الذين يسمب يويت ومفممر في بومممت المعار  ال فصية مع الفالم ،الحسية
، ويمحدد مبفا  لذلب يوا والبحث في معال ال بيفة والمعممعبذلب اصسلهة الفهمية المي مسمحق ا اار  

 ، ومن ام موصل السياسا  الف عية المياسبةتمهب اصسلهةة الفهمية الممبولة لا عاب
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إن عميع المحديا  المي مواعت الب رية اليوم إيما ممم صيا مها كماايا مفرفية ممم دراسمها ومحدد 
 السياسا  الفالمية والمومية معاهها من ف ل اليموذ  المفرفي الوافي الدييوي الميباق من فيار

يما ومرعرا ام مو  ن في المعربة الحاارية اللربية المفاصر ، والمهيمية ب ليايها ، والذي "الحياة الدنيا"
عبر مؤسسا  اصمم الممحد  و ركا  ومياما  الدول اللربية  ،اليوم عه  عميع المعممفا  الب رية

 والرأسمالية الفالميةت
ر الحيا  الدييا أو بفيار إن  عميع الممليرا  الحاكمة لهااهر  ااعمماعية، سوا  ميها الممفهق بفيا

الدار اآلفر ، م كل وعودا  دالما  في حيا  كل فرد وكل معممع مسهمت وممدافع هذا الممليرا  مساعهيا  فيما 
لييعم عن هذا المدافع  ،والمؤارا  الفارعية ،والبيلة ااعمماعية وال بيفية ،بييها بممما  الس ر  الب رية
، ماعرا  حيا  السرد والمعممعت ففيدما يرى، ما   في  ،الممياضاةلممسمة و ا ،الاواهر والمعهيا  ااعمماعية

ولكيت أياا  ي سل في المكيال والميلان، ويبف  ، من ص   وصوم وحن ولكا يؤدي   فالرا المفبدية 
ا يمان اليا  أ يا هم، فإيما مرد هذا المياض  في أففالت إل  المدافع الذي يموم في يسست بين ممما  

وممما  الهوى من السعورت وي  رد هذا المحهيل عه  عميع الاواهر ااعمماعية الموحيدية  ،المموى من
 ، والمعممفا  الب رية اصفرىتفراد والمعممفا  من أهل الموحيدويمياها المي م حا في حيا  اص

ماعية يفممم هذا ا  ار الياري اصصولي بمهفي  اصصول المفرفية المر يية لهااهر  ااعم
والمماصد ال رعية في ياام مفرفي يعمفت الرسم البيايي الماليت هذا الياام المفرفي يمال الماعد  
المفرفية المي يمأس  عهيها بريامن البحث الفهمي لصاح  هذا البحث في إ ار إسهامت في م روا 

ا يسايية  والذامية إلي  إس م المفرفةت ويمعاول هذا الياام المفرفي الفصوصية ا س مية إل  الفالمية
المواوعية الفهمية، صيت يمك ن من مأسي  عهوم اعمماعية ذا  ضدر  مسسيرية لكل الاواهر ااعمماعية، 
سوا  الياعمة عن المعهيا  الماريفية لهيموذ  الموحيدي، أو مهب الياعمة عن المعهيا  الماريفية لهيموذ  

في إ ار اليموذ  الموحيدي، أو  عه  مفايم ا يمان  مبيية كذلب يمك ن من مأسي  عهوم مفيار  الدييويت
 عه  مفايم المماا الدييوي في إ ار اليموذ  الدييويت

ن مييين يمييوذعين مفيييرفيين مفيييياريين همييياأل اليميييوذ  الموحييييدي  إن هييذا اليايييام المفرفيييي ال يييامل يمكيييوم
ذي يماهييت عمييود الصييياديق فييي اليذي يماهييت عمييود الصييياديق فييي أضصييي يمييين الرسيم، واليمييوذ  الييدييوي اليي

اليميوذعينتإن  ل ومميدافع فييت ضيوي الميأاير مين كي أضصي يسار الرسيم  وميا بييهميا فايا  اعممياعي مميداف
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المييي يماييل ا يمييان  ،لهيمييوذ  الموحيييدي هييو الداليية الموحيدية داليية ا يمييان( (Hard Core)العييوهر الصييه 
ممليييرا  اليييس   الفهييم الموحيييدي  المييال  البيييون  ممليرامهييا ومماييل ، (Dependent variable)ممليرهييا المييابع

ممأسيي     فهييي داليية مفبيير عيين ع ضيية بييين يييامن ومدف مييتت هييذا الدالييةIndependent variables) المسييممهة
موحيييد  مماصيييدا الحياميييية ميييع مماصيييد ال يييارا،  ي اليييذ (Righteous Muslim)دعهيهيييا ياريييية المسيييهم الرا ييي

أياييات إذن كييل  (Rational الم ييروعة ففاليية فييي سيبيل محميمهييا، فهيو بييذلب عم يييويوايل أكايير الوسيالل 
را د فهيو عم ييي، وليي  كيل عم ييي را يد، إذ الفم ييية ممفهيق فمي  بكسيا   وففاليية الوسيالل المسيمفدمة 
أيييا كاييي  المماصييد المفيييية بييالمحميق، لكيين  يير  الر ييد فييي يموذعيييا الموحيييدي أن مكييون مماصييد المكهييل 
م ابمية لمماصيد ال ييارا، ميع افمييار الوسييالل الم يروعة واصكاير ففالييية فيي محميمهياتإن داليية ا يميان هييي 

فيي فرعيية دالة المصهحة اصعام في يموذعيا الموحيدي  وه  الميي مف يي الم يروعية صي دالية مصيهحة 
 اليموذ ت

الممياا "( المي ممايل "الهيذ  "، أو إن العوهر الصه  لهيموذ  الدييوي هي الدالة الدييوية  دالة الميسفة
ممليرها المابع، بييميا ممايل مملييرا  "الهيوى"، "الييس "، "الميال"، "البييون" ممليرامهيا المسيممهةت هيذا  "الدييوي

هو اليموذ  الذي مي هق ميت الفهوم ااعمماعية اللربية بكل فهسسامها ممريبا، والسرد وفيارامت هيو المرعفيية 
 ن حري امت من ممدسا  اليموذ ت   في كل  ي ، لذلب فإ

ن إن العوهر الصه  ليموذ  الواضع ااعمماعي هو الدالة الكهي ة المي ممكو ن من دالمي اليموذعي
يمعس د فيت المدافع بين عميع ممليرا  الااهر  ااعمماعية المي  الذيالسابمين، حيث الواضع ااعمماعي 

المسميب  من  لهااهر  ااعمماعية العماعةت إن  الياام المفرفيأو  ذكرياها  يسا، سوا  عه  مسموى السرد،
المكو ن من عمهة هذا اليماذ  المفرفية يمكن أن ي ك ل بريامن بحث عهمي عديد لمأسي  عهوم  المر ن

 اعمماعية ممعاول الفصوصية إل  الفالمية، والذامية إلي المواوعيةت 
"، بمفياا برنامج بحث علم،ا يسايي أع ا  يمكن أن يمال "إن الياام المفرفي المر يي ل عمماا 

ااص  حي في فهسسة الفهوم، ا ي سمدَع  في كهيامت لمسسير المعهيا  الماريفية لهااهر  ااعمماعية، 
صيت يمال المه  الصه  لهبريامن، ولكن مول د ميت ياريا  وفرايا  ويماذ  مسسيرية ومأويهية مياس  

اعية الماريفية المراد دراسمها في اللمان والمكانت ذلب صييا أابميا، بسال اهلل، وبامباا الااهر  ااعمم
مدبرا في المر ن، أن الاواهر ااعمماعية، مهما بد   ،الميهن الفهمي الصارم  ااسممرا ،ااسميبا (
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كان، بين كل أو معهيامها في اللمان والمكان، ييمهي أمر مسسيرها إل  المساعل، في ذلب اللمان والم
، وهي "خطة الخلق العامة"بف  الممليرا  الارورية الكهية المي لة ل عمماا ا يسايي كما مبييها 

 البيونت الممليرا  السبفة الميحصر  فيأل ا يمان  المماا الدييوي  اليس   الفهم  الهوى  المال 
ا عه  مسسير الااهر  ااعمماعية ن  موليد وصيا ة اليماذ  والياريا  والسرايا  المي يان ضدرمهإ

ل  ما مراكم من "عهوم  ل  "الواضع الماريفي" وا  الماريفية المراد دراسمها ييبلي الرعوا فيها إل  "الوحي" وا 
ااعمماا ا يسايي" و"مياهعها" لهفهم بكيل معه   ومساعه  مهب الممليرا  في اللمان والمكان، في إ ار 

عن ذلب المعه ي والمساعل الماريفي بين هذا الممليرا  الااهر   من، بحيث ي"خطة الخلق العامة"
هي معريد ياري كهي لهمصور المر يي ل عمماا  خطة الخلق العامةااعمماعية محل الدراسةت إن  

ا يسايي، يبين الحميمة الم همة لممليرامها، وحميمة المساعل الدالم بييها، والسين ا لهية المي محكم ذلب 
وماامت المفمهسة، في الدييا واآلفر ت لذلب فإن البحث الفهمي في معهيامها الماريفية سول ياري  المساعل،

ان فهميا لحميممها اليسبية الممي د  باللمان والمكان، وحميمة المساع   بين ممليرامها الممعهية في اللم
ل  يا  اهلل في اصيس  واآلفاق بما كان، والكيسيا  المي يمم بها ذلب المساعل عبر الماري ، وكيسية عموالم

 تيكي ل ذلب المساعل، حم  يمبين ليا أيت الحق
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،  اليسلو ، رعية كما ورد  عيد عهمالهاأل الدين، اليس ، الفمل، المالأابميا أن أصول المماصد ال 
، البيونت المالا يمان، اليس ، الفهم،  ألإيما هي في حميمة اصمر أصول الااهر  ااعمماعية الموحيدية

ضياسا  إل   ،ويود هيا أن يايل رأيا موايحيا  يمفهق بكهية "الدين" وكهية "الفمل" الوارد  في كم  المماصد
، ولكن ضبل ذلب يبين ع ضة ممليري "المماا الدييوي" و"الهوى" رديا في أصول الااهر  ااعمماعيةما أو 

را  الااهر  ااعمماعيةت ممأس  ع ضة الممليرين حم  مكممل ا حا ة بعميع مملي ،بالمماصد ال رعية
اها من السساد واايفرام ، أي حسما يمكهم عن حساها من عاي  الفدماصفيرين بالمماصد ال رعية عيد

يوي" ياعم عن مساعل ممليري "المماا الدي ،الواضع أو المموضع ،، حيث يكون سب  السسادوالاياا
ياار الحيا  ، فيأمو"الهوى" مع بمية الممليرا  ي السساد إما من دافل المعممع المسهم عيد  هبة الهوى وا 

الماريفية معهيا  الالدييا ومفايم مماعها،  أو من الفار  في  كل مهديد مبا ر أو  ير مبا ر من 
مؤس  عه   ت واليموذ  الدييويعه  الدوام هيموذ  الدييوي، الساعل والممساعل مع اليموذ  الموحيديل

 تالحيا  الدييامماا امب اا الهوى ومفايم 
، وضييد أابميييا أن الييدين بهييذا ون ميين ا سيي م وا يمييان وا حسييانكهييية الييدين عيييد ا مييام ال ييا بي ممكيي

بييل هييي مكويامييت اصساسييية وهييو داليية فيهييا كمييا سييبقت ولكيين فيييي  ييير مسييممل عيين الكهيييا  اصفييرى، الم
لهايياهر  ااعمماعييية يبييرل مفييي  أ ييمل لكهييية الييدين، ولييت داا  ميهعييية ييية لهرؤييية المر يمحهيهيييا الياييري 

مسييمحق اايمبييياا فيمييا يمفهيييق بمفييي  الحسيييات فالييدين فيييي  رفييت اصعهييي  هييو  المييير ن المييوح  مييين عييييد اهلل 
وضد مكسيل اهلل بحسايت، فهيي  إذن بيدافل فيي اعمبيار الحسيا الممصيدي هييات ولكين هيياب اليدين فيي  ،مفال 
، ويعميع سيابما المسهمين مين الميدين فيي المملييرا  الميذكور وعماعة وهو عمهة كس  أفراد  ،صدي  رفت ا
، والمرميبيا  واصواياا المعممفيية ، وييدفل فيي ذليب الفهيم الكسي  فهيو عميلا يمان والفميل الصيالسذلب 

حيدت هيذا هيو اليدين المي يؤسسويها عه  هدى ال ريفة لمسمميم ومموحد عمييع مسيارا  الحييا  عبياد  هلل الوا
الكسيي  المفييي ل بييالحسا، وحساييت هيييا مسيياو  ممامييا  لحسييا ياييام المعممييع المسييهم فييي مسييار الموحيييد عهيي  

العللييي الممفهييق باحيياد  الكه ييي، ا عهييي المسييموى سييا المماصييد عهيي  المسييموىالييدوام  أي أييييا يييمكهم عيين ح
، إذ  أن حسييا الييدين  هيييا ا يكييون فميي  الميهعيييةويميعيية هاميية ميين الياحييية المييؤميينت هييذا مفييي  مياسيي  

هيمييييوذ   الييييدييوي المفمييييدي ميييين الفييييار ، أو محاربيييية أهييييل البييييدا الماريفييييية المفمهسيييية ل معهيييييا البعهيييياد 
والا ل من الدافل، ولكن المفي  اصهم واصميم لهحسيا هيو مأسيي  الييام ااعمماعيية العلليية  المفرفيي  
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فيي الممسيمة  ،الموحييدي ال يامل ااعممياعي ي  السياسيي(، المكويية لهيايامالمربوي  ااضمصادي  ااعمماع
ن أفراد المعممع المسهم من الميام بواع  المكهيل فيما يهيهم مين حسيا "ا يميان" وفيما بييها، بما يمك  ذامها 

لمييان فييي الو"الفهييم" و"اليييس " و"المييال" و"البيييين"ت ولمييا كاييي  أصييول الايياهر  ااعمماعييية هييي ممليييرا  
، بمفييي  حسييا ياييام المعممييع المسييهم فييي مسييار الموحيييد عهيي  الييدوام، يمماييي والمكييان، فييإن حسييا الييدين

اعمهييادا  مفرفيييا  وعهييادا عمهيييا  ا ييم ييع فييي عميييع هييذا اليييام العللييية، وفييي الياييام الكهييي، فييي كييل لمييان 
 ومكانت
 ،يية بالحسا حميمة في المر ن الكريمالمفة هو الكهي   "الفمل"ولي   "الفهم"سابمة أن يا في أبحاث بي  

، عل ا   من كهية اليس  عه  أي حالوا مام ال ا بي يعفل الفمل  صيت ممصد والفمل وسيهة محصيهت،
ت ، بحاا عن الفه ة المياب ةويبدو أن  إفراد الفمل بالحسا عا  لمأسي  أحكام  ر  الفمر وما  ابهها

 الفمل( إن هي إا المفيي بالحسا، وأن السمع والبصر والسؤادية في أن الفهم هو لكن  يا  المر ن بي  
)  أل سالل لمحصيل وحسا الممصد الاروري الفهم(و               

             ) ا سرا  ))               

                )فاآليا  وااحة الدالة  (ت اليحل
لل وسا، وأن ا يسان مكهل بذلب صي ت م هِّب حصيل هو الفهمللال  والم هو  المفي أن الممصد ا

 إذ ممصد اروري من مماصد ال ريفة الموحيدي الفهمإن ت الفمل  أي محصيهتأل السمع والبصر والسؤاد
فأصل الحيا  ا يمام إا بحد أدي  من الفهم   دويتمن ن يمحمق أي ممصد اروري  فر يسمحيل أ

، وذاب سمٌّ يممل، كل، وهذا  فام يؤ بالع اص يا ، مال أن اليار محرق، والما  يرويالاروري الممفهق ب 
أاسارا بالمعربة ، مما يمفهمت أي إيسان ميذ يفومة وهذا أبي ومهب أمي، وهذا صديمي وذاب عد وي

، ارور  ا افميارا ، ولو افمار أا يمفهم هذا الفهم الاروري لههبت وكذلب الدين الحسية المبا ر 
 وري ممحمق بت عباد  اهلل مفال ،ار يسمحيل أن يحسا دون عهم اروري يحمق أصل ا يمان، ام عهم 

حم  "مفهموا" ما ممولونت  ألإن اهلل مفال  عيدما ذكر عه ة الميع من مماربة الص   في حالة الس ْكر ضال بل
 كيل يسمميم إذن ممديم الوسيهة  الفمل( عه  الممصد  الفهم( في كهيا  ال ريفة 
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ااعمماعييية كههييا،  الب يير، وميين اييم ممأسيي  عهيهييا البييي  إن  حميميية أن المماصييد مفمبيير  فييي مصييرفا 
مفرفية وم بيمييا ، مسيييد ضاييية لسميي  يايير الباحييث فيمييا يمفهييق بالياييام المفرفييي ا سيي مي وكسييبت الميياريفي  

مأسي  عم يي لهحيا  عهي  أسيا  المماصيد، سيوا  عهي  مسيموى السيرد  وضد يكون الحق  ير ذلبت إن  أي  
ممراب ية وممسيمة  ،بيا  ياام مفرفي يمولد ميت عهيم ايروري فيي أربفية محياور ،أوا ،أو المعممع، يمماي

هييو محييور الفهييم المفيييي بدراسيية  ،ا ميسصييم عراهييا  وهييو عهييم يمفهييق بالمماصييد وبالوسيياللت المحييور اصول
المماصد، سوا  مماصيد ال يارا أو مماصيد المكه سيين، وبهيور  هيذا المماصيد عهيي المسيموى الكه يي والعلليي، 
وفيييي عمييييع مساصييييل الييييام ااعمماعيييية العلليييية الميييي ذكرياهيييا سيييابما  المفرفيييي  المربيييوي  ااضمصيييادي  

يييأو  لمحيييور الم يييريفي، اليييذي ييييوفر السييييا هيييو ا ،المحيييور الايييايي ااعممييياعي  السياسيييي(ت لهسفيييل  تالموعِّ
الييييذي هييييو وسيييييهة محميييييق  هييييو يسيييي  السفييييل ااعمميييياعي ،ااعمميييياعي المحمييييق لهمماصييييدت المحييييور الاالييييث

هيييو المييياد  المكويييية ميهيييا المماصيييد، أي موايييوا المماصيييدت ولييين ممحميييق أي  ،المماصيييدت والمحيييور الرابيييع
مماصد بصور  مفمبر  في الواضع ما لم يمكامل ااعمهاد الفهمي في عميع هيذا الحهميا ، ومفه يل الفهيم فيي 

 المماصد واضفات  أي واحد  ميها يؤدي إل  ضدر مفمبر  من المفهل في محميق
 ها  إذا مأمهيا الكس  الماريفي لهيايام المفرفيي ا سي مي فيي المحياور اصربفية أعي ا، فإيييا يعيد م يو  

ل ااعمهييياد فيييي معيييال الفهيييم ل ااعمهييياد فيييي معيييال السميييت الم يييريفي، مفه يييفيييي هيييذا الكسييي ، فبييميييا مكا ييي
هيييق ل ااعمهييياد أيايييا  فيييي الفهيييم الممف، ومفه يييعممييياعي، وهيييو وسييييهة محمييييق المماصيييدالممفهيييق بالسفيييل اا

، البييييون(، وهميييا  الييي  المييياد  الميييي مصييييع ميهيييا مماصيييد بالمعيييالين ال بيفيييي وااعممييياعي اليس ، الميييال
اليذي اضمصير  عهيود السيهل المحيدود  فييت ذاميت ال ريفةت هذا بعاي  المفه ل الواايس فيي عهيم المماصيد 

الفهميييا  الكييييرام اليييذين أسسييييوا عهييييم  ورواييييةتصيييولت المعهيييي محاوليييية مأسيييي  ضاعييييد  ميهعيييية لهسمييييت معييييدد أ
العلليية، الميي مأسسي  أصي   عهي  الوضيالع  سمهييةالمماصد،كان همهم ممفيد ااعمهياد فيي معيال اصحكيام ال

ااعمماعييية العللييية الماريفييية، ا عهيي  اصصييول الكهييية لهمماصييد، لييذلب عييا  الحييديث عيين المماصييد عامييا  
سيييي ببييييان أن الكسييي  السمهيييي المييياريفي، واليييذي سييييأمي، يمكييين أن يمأسييي  عهييي  ومحييدودا ، بالميييدر اليييذي ي

ضاعيييييد  مماصيييييدية ممييييييية، مبييييييية عهييييي  الكهييييييا  الفمييييي  وميييييا رعيييييع إليهيييييا مييييين الايييييروريا  والحاعييييييا  
 ،والمحسييا ت لكن ااعمهاد المماصدي ييبلي أن يمكا ل في عميع مساصيل الييام ااعمماعيية الميي ذكرييا

  ، ، والسياسيي، وااعممياعيتت إلي ت فمياال ارا في معال الي يا  ااضمصياديبحيث يمبين ما هي مماصد 
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هييييل مفايييييم ا يمييييا ، أو مفايييييم الييييربس فييييي المحييييور ا يميييياعي لهي ييييا  ، إذا أفييييذيا المعييييال ااضمصييييادي
ممصيد ايروري أم صد له ارا   وهيل هيو ااضمصادي، أو مفايم الهذ   بمفايم ااسمه ب السهفي، هو مم

ذا لييم مكيين هييذا ميين مماصييد ال ييارا فمييا هييي مماصييدا فييي هييذا المعيياا  الحيوييية  حيياعي أم محسييييي  وا 
لهسفل ااعمماعي  إن محديد المماصد ال رعية ومرميبها، فيما يمفهق باصسيلهة السيابمة و يرهيا مين مساصييل 

هميية بدراسيية اصففييال الب ييرية المياسييبة، الي ييا  الب ييري، ذا  أايير حاسييم فييي بيييا  الفهييوم ااعمماعييية الممف
را يييد  أو عاضهييية، لمحمييييق مهيييب المماصيييد، والمؤسسيييا  ال لمييية ليييذلبت فييييحن هييييا يحميييا  إلييي  ييييوعين مييين 

، ويارييييا  ممفهيييق بالمماصيييد  (Substantive Theories)اليارييييا  ااعمهاديييية المسصييييهية، يارييييا  عوهريييية
 ، سيولومن سياسيا  م بيميية ، ب أن ما ييمن من عهم هيا واممفهق بالوساللت  (Formal Theories) كهية

م فييي صن السفيل ااعممياعي ييبلييي أن ييم ،ميرمب  ارمبا يا  وايمييا  بيالفهم اليياعم فييي معيال اصحكيام الم ييريفية
 تهةالموعِّ  إ ار االملام بمهب اصحكام

ااعمهاد المماصدي أيايا  ييبليي أن يمكا يل فيي معيال لييية الحييا  اليدييا  الميال، البييون( الميي هيي 
، مفديييية(، أو فييي بفييدا  لراعييية، حيوايييية فييي بفييدا البيلييي بمييواردا ال بيفيييةسييوا   ،المماصييد  فالمييالميياد  

ت ميدف   مماصيديا ، فممأسي  ااضمصادي كسهع رأسمالية أو اسمه كية، ييبلي أن يكون الميدفل إلي  دراسيم
فيي معيال ا يميا  واييل هيذا الميوارد ال ، والفهيوم الممفهمية بم…والبي ر  والعيولوعيا والبيلة عهوم اللراعة

وأيييواا السييهع الميمعيية وموليفهييا، عهيي  أسييا  يمفهييق بييدورها فييي محميييق المماصييد ال ييرعيةت كييذلب الدراسيية 
وأحسييياد،  ية مييين اميييرأ  ورعيييل، وع ضييية عيسيييية، وأسييير  وأبييييا المماصيييدية لممليييير البييييين، بفياصيييرا اصساسييي

، سيول ييوفر لييا عهميا  مسصييهيا  عين مماصيد  يرعية فيي عمييع هيذا المحياور ومؤسسا  اعمماعية ومربوية
يرم  عهيها عهما  يمفهق بالوسالل الم هوبة لمحميق مهيب المماصيد العللييةت وييرمب  كيل ذليب بااعمهياد فيي 

ن ربا ييت ميين الفهييم المماصييدي المؤسيي  عهيي  ممييراب  يمكييو   فييل ااعمميياعي، فييي كييلٍّ الم ييريع والسمحييوري 
الكهيييا  الاييرورية، وهكييذا ليين يي ييأ أي عهييم فييي الياييام المفرفييي ا سيي مي إا بممييدار الحاعيية إليييت فييي 

 محميق مماصد ال ارات
ية وااعمماعية إن مفهل ااعمهاد الفهمي في محاور المماصد  السفل ااعمماعي  والبيلة ال بيف

 ليية الحيا  الدييا( أدى، في رأي الباحث، إل  م و ا مؤسل في الكس  الماريفي لهياام المفرفي 
ل   ل فاعهية الفامل المسهم في معال المحدي الحااري الحميمي، بل وأدى إل   (agent)ا س مي، وا 
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فالواضع ااعمماعي ا س مي، الذي واع في  اية المفميد باليسبة لألمة ا س مية في هذا اللمانت 
 ليية الحيا  الدييا(، فر  من الدين عمهة صدي ال لم في معال الفمل ومادمت ا  عيت الفهم المما

لكن  ومسصي ، ليمأس  عه  اعمهادا  اليموذ  الدييوي اللربي الكايسة والسف الة في هذين المعالينت
  ألعممع  في اليموذ  الموحيديالوحي أك د أهمية عهوم وعهما  ال بيفة والم       

                                      

                             

            )؛ ( فا ر(                

                         ) وا  ب أن الفهم   ت( فصه
ال بيفي وااعمماعي لكي يموم بهذا الدور الفمدي يع  أن يكون مدفهت مدف   مماصديا ، مماما  كالسمت 
ن لم يمأس  ماريفيا  عه  المماصد من الياحية الميهعية إا أن بيا ا عه  يصو   ا س مي، الذي وا 

الواضع ااعمماعي ا س مي مفه ل  الوحي امن لت بصور   ير مبا ر  المأسي  المماصديت وصن
كان من  صسبا  ماريفية،  ليية الحيا  الدييا(،ي محوري السفل ااعمماعي ومواوعتبمفه ل ااعمهاد ف

يميعة ذلب أن السمت ا س مي فمد ماد  حيامت وحيويمت، فايمك  إل  فاا  المعريد الياري الصوري، 
 اليس   المال  ذي ممساعل فيت عياصر مادمت الفاموفر  من فاالت الحميمي ال ،وعمد بذلب عهم الدين

البيون(ت ولي  من سبيل إل  يهاة وممدم حااري إا بفود  الدين إل  فاالت الحميمي الذي من أعهت 
 أرسل الرسل وأيلل  الكم ت

  أصيبس هييياب عهمييا  رى مييا هيي اليميعيية المموضفيية مين هييذا الوايع باليسييبة لألميية ا سي مية اليييومم ي
ون ليمول الدين ا س مي كهممت في واضع المسهمين اليوم، فيإن الفهيم دعَ ، وعيدما ي  (1)دين هم السمها  الكرام

، الييذي ا يعييد م ييكهة كبييير  فييي الحكييم وميهعيمييت المميياح لهييم لهحكييم عهيي  هييذا الواضييع هييو السمييت المييوروث
                                                 

لسنا هنا يف موضع تشكيك، ال بأمهية علم الفقه وال بعلمائه اإلجالء، ولكنا بصدد الرصد  -1
املوضوعي للتشوهات اليت حدثت تارخييًا للنظام املعريف اإلسالمي، والتنبيه إىل أمهية إقامة الوزن 

 .مليزان هنا فادح الثمنبالقسط يف جمال العلم، فإن إخسار ا
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إصيي ح هييذا الواضييع صيييت ا يمهييب اصدوا  المفرفييية  بفييرو  هييذا الواضييع ميين الييدينت لكيين السمييت عيياعل عيين
ال لمة لمرا مت ومسسيرا، دعب عن السياسا  ال لمة  ص حت  ذلب أن الفهم الم هو  لهذا اللر  هو 
الفهم اللال  في المحيورين الهيذين ذكرييات واليميعية هيي ا حبيا  والييأ  والم يرل لكايير مين المسممسيكين 

المو يييل فيييي الفميييل بمف ييييا  اليميييوذ  اليييدييوي اللربيييي لكاييييرين  فيييرين مييين أبييييا  با سييي م، واا ميييرا  و 
 المسهمين، الذين كان حاهم ض ور الدين ا لبابتت

اليمييوذ  المفرفييي الييدييوي اللربييي، عكيي  الكسيي  الميياريفي لهيمييوذ  المفرفييي ا سيي مي، يعييدا ميييذ 
الم ييريع الواييفي أو الفهييوم ااعمماعييية أو  بداييية م ييك هت اهييمم با يمييا  المفرفييي الكايييل سييوا  فييي معييال

ال بيفية، وهي كميا أ يريا المحياور الايرورية لهفهيم المحميق صي مماصيد مفمبير  فيي الواضيعت وايل اليايام 
المفرفيييي اليييدييوي اللربيييي محمسايييا  بديياميكيميييت وحيويميييت، سيييوا  عهييي  المسيييموى المفرفيييي أو عهييي  مسيييموى 

 ععل اليموذ  المفرفي ا س مي عين محمييق ميا يعيس فييت اليميوذ أل كيل يقت والسؤال المي مي هوالم ب
 الدييوي اللربي  المفرفي

ضاييية ميهعييية أفييرى يايرهييا يموذعيييا المحهيهييي وهييي عفييل ا يمييان، ممابييل المميياا الييدييوي، أساسييا  
حصييهت لهمحهيل والميايير فيي اليميوذ  الموحييدي، عهميا  بيأن ا يميان حيالي ضهبيي ليي  فيي مميدور ا يسيان م

إرادييييا ، ياهييييب عييين ضياسيييت لأل يييرا  الفمهيييية فيييي لييييية الحييييا  اليييديياتولكن، لمبييييان هيييذا الميهعيييية، ييييذك ر 
 باآلميأل

المماا اليدييوي، أو الميسفية، أو الهيذ  ، الميي هيي أسيا  البييا  اليايري السيالد فيي معيال الفهيوم  :أوالً 
ييهت ا يسييان، وضييد ا يحصييهت مييع  ااعمماعييية اللربييية، هييي أياييا  حييال ضهبييي، ا يمكيين ضياسييت، وضييد يحص 

سيهوب الاياهر لفيسيان هيي أيهيا اصسيا  المحير ب لهالدييويية  اصفذ بأسبابتت لكن الميمية الميهعيية لهميسفية
الييذي لييم يييرد إا الحيييا  الييدييا  والفهييوم ااعمماعييية مفيييية بدراسيية السييهوب الايياهر، ميين حيييث المماصييد، 
والوسييالل، واليمييالنت ليييذلب فييإن دراسييية عييوهر الميسفييية الدييوييية كيييدافع مماصييدي لفيسيييان، ويييوا اصفييي ق 

ن ة محور ي يا ت، وأيميا  السيهوب المياسيبة الميي ممك يوالميم المي محكم ا يسان الذي مكون الميسفة الدييوي
في ال محددا  مادية ومعممفية، ويوا المؤسسا  المي مهفي  دور الوسيي  فيي  ،السرد من مفايم مياففت

ميسير المدافع المعممفي لمحميق مييافع فاصية وعامية، وييوا الايواهر ااعمماعيية والبيليية الميي مييعم عين 
الميمة الميهعية العوهرية امفاذ المماا الدييوي ممصيدا  يمأسي  عهييت المياييرت هذا الي ا  الب ري، ممال 



 37 

كييذلب ا يمييان كمملييير مفيييوي يمكيين موايسييت ميهعيييا  ليهفيي  ذا  الييدور الييذي يهفبييت المميياا الييدييوي، كمييا 
 سيرى احما  إن  ا  اهللت

(، ييييؤدي ،الفهم،المال،البيونن ا يميييان دالييية فيييي مملييييرا  كوييييية اليس كميييا بيييييا أعييي ا، فيييإ  ثانيلللًا:
مساعهها في فاا  ا يمان إل  إيما  أعمال صالحة يمكن المفاميل مفهيا مين في ل أدوا  البحيث الفهميي 

الييدييا ميين فيي ل  المماحيية، وم ييوير أفييرى ضييد مممايييها الاييرور ت فا يمييان يمعهيي  عمهيييا  فييي ليييية الحيييا 
كهماهميا ضيمية عمهيية مييو  عين ا يميان فيي معيال الواضيع كهي مين، هما ال كر والصبر، و ضيممين أف ضيمين 

المعريبيت إذن من الياحية الفمهية فسول ييبيي محهيهيا الياري عهي  مسهيوم الفميل الصيالس باعمبيارا يمايل 
فاا  ا يمان، وأسا  العلا  في الدييا واآلفر ت والفمل الصالس يفر ل في هذا البحيث بأييت اليذي يراعيي 

، فهييو بهييذا ااعمبييار محمييق ل ييكر ، ومييا أباحييت ميين وسييالل لمحميييق ذلييب المصييدال ييارا فيييت المكه ييل ضصييد
 اليفمة  إذ عوهر ال كر هو محمق ضصد الميفم من يفممتت

عهميا  المسييهمين أن اهلل مفيال  عييدما ييأمر بيأن يييأمي ا يسيان بميا يبيدو أييت ممييا اابي  عييد  :  ثالثلاً 
مم مسييهمون"، فييإن الممصييود أن يييأمي ا يسييان بمييا فييي وسييفت ميين لييي  فييي ممييدورا، ماييل "وا ممييومن  إا وأييي

اصعميييال واصحيييوال واصسيييبا  الميييي مسيييبق أو مميييارن اصمييير المفيييييت وا  يييب أن ال يييكر والصيييبر مميييا فيييي 
 ممدور ا يسان ا ميان بهما، عم   صالحا  في ب  ا  الحيا  المفمهسةت
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 الفص  الثان،
 

 اصمم لهيموذ  الدييوي أل المعهي الماريفيالرأسمالية
 

يييا فصالصييت المفرفييية الميير ن الكييريم مهييي  بمصيي  المعهيييا  الماريفييية لهيمييوذ  الييدييوي، الييذي بي  
المييير ن الكيييريمت كيييذلب اليييذي اسييميب ياا مييين الكهيييي لهاييياهر  ااعمماعيييية  يايييام المفرفيييسييابما ، فيييي إ يييار ال

لهيميوذعين اليدييوي والموحييدي، عييدما يملاحميان فيي ل المير ن الكيريم المساعيل بيين المعهييا  الماريفيية يسص  
، سييمها عيين ماييمويها، مماييل، فييي رأي الباحييثالرأسييمالية المفاصيير ، المييي يفب يير المكييانت لكيين االلمييان و 

، عهيي  وهرا، فييي عيييييث مأسييي  يموذعهييا المفرفييي السييالدالمعهييي الميياريفي اصمييم لهيمييوذ  الييدييوي، ميين ح
الن الم بيمييية ، وميين حيييث م ابميية  اليمييالميير ن الكييريم لهيمييوذ  الييدييوي االفصييال  المفرفييية المييي أابمهيي

، لمهييب المييي أابمهييا الميير ن الكييريم لهيمييوذ  الييدييويت وسييول لهيمييوذ  الرأسييمالي، وضييع الحييافر عهيي  الحييافر
 يممصر مياوليا لهمواوا عه  العاي  الميموي الذي هو مواوا هذا البحثت

ممليييير الميييال عهييي  المسيييار المييياريفي لهيايييام الرأسيييمالي، وسيييياد  سيييم يفبييير عييين هيميييية الرأسيييمالية إ
ت ولفييييل  اليارييييية ااضمصييييادية السييييالد  و ريمامهييييا، صييييادي فييييي معييييال الايييياهر  ااعمماعيييييةالمياييييير ااضم

ل  اليوم، كههيا عبيار  اوالسياسا  الممرمبة عهيه ، والحيا  ااعمماعية المفبر  عيها، ف ل المرن المااي وا 
ممر لفعابيية عهيي  السييؤال المييديم الييذي  رحييت ف سييسة ا  ريييق ضبييل  ال السيييينأل مييا هييي عيين بحييث مسيي

ليذلب سيول ييوعل هييا بفي  أهيم اليارييا  ( 1 الحيا  ال يبية  وكييل يحيي  ا يسيان هيذا الحييا  ال يبية  
يياييم يسييان، لف (Well-being)الممفهميية بمواييوا الحيييا  ال يبيية  ، فييي ل بفيي  ال ييي ، فييي المسييم الاالييثيسص 

 اليارية السالد ، المي  كه  مسهوم اليمو والميمية ااضمصادية في اللر ، وميت إل  باضي الفالمت
 

                                                 

 ميكن مراجعة املراجع اآلتية : (1)
 Development as Freedom, A. K. Sen (1999), Anchor Books, New York 

 Human Well-being, Tomer, J.F. (www.questia.com) 

 Who Needs Sen when we have Smith?, Jensen, H.E., Tennessee University, U.S.A. 

 

http://www.questia.com/
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 النظريات المعاصرة لمفهوم الحياة الطيبة -1.1
 (Utilitarianism)مذه  الميسفة -2ت1ت1

ل ييف  مييا ممييوم مميييام  (Utility)، أن الميسفييةعيير ا  فهسييسة الميسفيية،(Bentham)المسهييوم اصصييهي عيييد 
، لفيسيان هيي حالية أو فصيال  (Well-being)المميا  لهذ امت، باعمبار أن عوهر الرفاا، أو الحيا  ال يبية

هها من ففل  أو  ي  ميات ولميد ايل ميذه  الميسفية هيذا هيو الميذه   عمهية مفبر عن مدى الهذ   المي حص 
عهييييت عهيييم ااضمصييياد الممفهيييق بدراسييية رفييياا اصف ضيييي السيييالد فيييي اللييير   يييوال الميييرن الماايييي، ومأسييي  

 ت(Public Policy)ا يسان والسياسة الفامة
 يمكن ممسيم ميهن الممويم الذي يفممدا مذه  الميسفة إل  ا اة مكويا  أل

كاييييي  أففييييال أو ، سييييوا  مييييالن ، ويفيييييي ذلييييب أن كييييل الفيييييارا ا  أو اليبَ يمفهييييق بالمسييييبَ  ؛المكللللّون األو 
 ل ، ييبلي أن محسم بممما  اليمالن المي سول مؤدي إليها وحس تا…م ريفا  أو مؤسسا 

هييو أن يمييالن الفيييارا  إيمييا محسيي  بالميسفيية المييي يحممهييا كييل فيييار فييي الواييع المفييين  ؛المكللّون الثللان،
 الذي يمحمق فيت ذلب الفيارت

ويم هيي  أن يييمم عمييع الميييافع  ،(Sum-ranking)مرمييي  الفيييارا  عيين  ريييق المعميييع هييو ؛المكللّون الثالللث
المي يحممها مفمهل اصفراد، بحيث يصبس حاصل معموا ميافع الييا  مين كيل فييار هيو أسيا  

 مرمي  الفيارا  والمرعيس بييها، بل  اليار عن مواوا مول ا هذا الميافع بين اليا ت
ن المايون الك سي  (Choice)  كيل فيياركي لهميسفة حيث يحكيم عهيهذا المكويا  الا اة معممفة مكو 

ن الاهيم مين معميوا فاضيد  بمعموا الميافع المي ممحمق من ف ل ذلب الفيارت في هيذا الرؤيية اليسفيية يمكيو 
، أضيل الم هيو ذليب اليذي يكيون الييا  فييت، فيي معميوعهم، والمعممع الايالميافع المي كان يمكن أن ممحمق

ل حدياة لياريية الميسفية ميم فيهيا معياول المركييل سفاد  بكاير عما كان يمكن أن يكويوا عهيتت وهياب أ كا
  الر بية المييراد ، وأن المهييم هيو ضييو  الميسفيية باعمبارهيا محميييق الر بية ، ومييم مفرييلوالسيفاد عهي  عهي  الهييذ   

السييفاد  الممحممييةت وصن السييفاد  أو الر بيية ا يمكيين ضياسييها فمييد أصييبح  الميسفيية  محميمهييا ا درعيية مركيييل
ااضمصادي الحديث باعمبارهيا معيرد مماييل عيددي لميا هيو م ياهد مين افمييارا  السيرد،  مفر ل في المحهيل

عيييدها فميي  يمكيين   (Y)عهيي   فيير  (X)ويمكيين صيييا ة المييايون كيياآلميأل إذا أمكيين أن يفمييار السييرد البييديل 
 ت(Y)أكار ميها من  (X)المول إن هذا ال ف  يحصل عه  ميسفة من 
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اصفيييراد مييين فييي ل اسيييمه ب السيييهع الميييي يسايييهويها، وهكيييذا كهميييا لميييد أصيييبح  الميسفييية مفا يييم ليييدى 
أيمعييوا واسييمههكوا أكايير كهمييا سييفدوا أكايير  والييدول المييي ميييمن عييددا  أكبيير ميين السييهع والفييدما  يحكييم بييأن 
حيامهييا أ ييي  وأكايير رفاهييا  ميين مهييب الييدول المييي ميييمن ومسييمههب أضييل ميهييات واليارييية بهييذا ااعمبييار هييي 

، فالياريية العوهريية محيدد اص ييا  الميي لهيا عين المصيهحة (Substantive)ا عوهريية (Formal)يارية  يكهية
، بييما اليارية ال كهية مبين كييل يمكين لفيسيان أن يعيد ميا هيو  يي  يمة ذامية كمكويا  لهحيا  ال يبةض

 لذامتت
   لمذه  الميسفة محاسيت ومساولت، و امن محاسيت اآلميأل

 اعمماعية عيد الحكم عهيهات في ااعمبار في أي مرميبا يمالن أهمية أفذ ال  /1
 ويمالعهات في ااعمبار عيد الحكم عه  المرميبا  ااعمماعية (Well-being)أهمية أفذ مصالس اليا  / 2

 أهم مساو  ميهن الميسفة يمكن إعمالها في اآلميأل
حييث الفبير  بيالمعموا الكهيي لهمييافع، بلي   ،/ إهمال ضاية عدم الفدالة في مولييع السيفاد  أو المييافع1

 اليار عن عدالة موليفها بين اليا ت
ضيميية ذامييية لمبيياد  الحمييوق والحريييا ، فهييي ذا  ضيميية  ييير مبا يير ، وفميي   يالميييهن اليسفييي ا يف يي / 2

 إذا كان لها مأاير عه  السفاد ، ولكن من ميا يريد أن يكون عبدا  سفيدا  
اد  باعمبارهمييا أحييواا  عمهييية ياييفل الميميية الميهعييية لهمييذه  صن الحييال الفمهييية مفريييل الهييذ  والسييف / 3

ضابهة لهمكيل والميأضهم، فا يسيان يحياول فيي أمفي  الايرول وأضسياها مكيييل يسسيت ليفيي  حييا  عاديية 
مييا أمكيييت ذلييبت إذن سييول ياهييم الميييهن أوللييب المحييرومين والماهييومين والمسماييفسين إذا اعمبيير أي 

يبييدويها، أو لييذ  يسييمممفون بهييا، بأيهييا دليييل عهيي  راييالهم وسييفادمهم بمهييب اصوايياا المييي هييم سييفاد  
 فيهات

إن الم ييييكهة الحميمييييية لميييييهن الميسفيييية مبييييدو فييييي محدودييييية الماعييييد  المفهومامييييية المييييي يبييييي  عهيهييييا 
  أحكامييت، وهييي مهييب المييي مممصيير عهيي  الميسفيية فميي ، واسييمبفاد أي مفهومييا  أفييرى عيين أحييوال اليييا

 ليس  ذا  ع ضة بالهذ   والسفاد ت
 / ا يممركل اهممام الب ر الحميميين، في كل اصحوال، في أيسسهم، فميهم المحسيون وميهم الحاضدونت4
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إن مياوميية اافميييار مبييي  أحيايييا  عهيي  مفممييدا  با هيية أو  ييير عاضهيية، فالييذي يفمييار لعاعيية فميير / 5
 اد  حم ة بهذا اافميار عه  لعاعة لبن هل يحمق حيا   يبة، أو سف

هييياب أ ييفا  لييديهم مياوميية افميييار ذميميية ممييوم عهيي  الفيصييرية أو السييادية، فكيييل يمكيين اعمبييار / 6
 محميق مال هذا الفيارا  مصهحة 

هييياب مياوميية افميييارا  ممفهييق بفيييارا  اآلفييرين ضييد يييؤدي محميمهييا إليي  همييب حمييوق وحريييا  هييؤا  / 7
 اآلفرينت

من السهل ضياسها وعمفها، فمد لعأ ااضمصاديون، في  ال  اصحيوال، إلي  اسيمفدام  صن الميسفة لي / 8
بيييييديل فييييين، وهيييييو ضييييييا  معميييييوا السيييييهع الميييييي ييمعهيييييا المعممع اليييييدفل الميييييومي، الييييييامن ا عميييييالي 

ال (ت إن فالد  هذا المميا  مكمن في سهولة ضياسيت يسيبيا ، مميا عفيل ااضمصياديين يبرعيون …محهيال
 ن هياب معموعة من أوعت المصور المي م ين هذا الميهن ميهاأل في ضياست، لك

السيييهع ليسييي   يبييية ليييذامها، فهيييي ليسييي  مماصيييد يهاليييية، بيييل معيييرد وسييييهة مييين الوسيييالل إلييي  الحييييا   ؛أوالً 
 ال يبة الحميميةت 

بسييب  اافم فيا  الذامييية والبيليية وااعمماعيية لهيييا ، فيإن ميين السيهع مييا هيو يييافع لهيبف ، ولكيييت  ؛ثانيلاً 
ايييار لهيييبف  اآلفييير، ومييين السيييهع ميييا يكيييون يسفيييت ليييبف  الييييا  أكاييير كاييييرا  مييين يسفيييت لنفيييرينت 
ن كاي  وسيهة إل  ممصد، إا إيها ا يمكين أ ن ف صة اصمر أن أي كمية من اليامن ا عمالي، وا 

 ممحول مبا ر  إل  ممدار محدد من السفاد  أو الحيا  ال يبةت
 مذه  راؤول في السهع اابمدالية - 2ت1ت2

لييييت يارييييية م يييييهور  ومييييؤار  فييييي الفييييدل، ايييييم يها ضالميييية مييييا أسييييماا ال يبيييييا  ، (Rawls)عييييون راؤول
ع إع ييا  أولوييية ماييل الحمييوق والسيير  والييدفل والاييرو ، ميي، (Social Primary Goods)ااعمماعييية اصولييية

 (Constraints)م همييية لهحميييوق السرديييية، مايييل الحرييييا  السياسيييية والمدييييية وحميييوق المهكيييية، باعمبارهيييا حيييدود
 يع  عدم مفد يها في كل اصحوال، مهما كاي  اليمالن الممرمبة عه  ممارسة هذا الحموقت

إع ا  الحميوق السياسيية والمدييية اصولويية الم همية كمكوييا  لمسهيوم الحييا  ال يبية أدى إلي  موعييت 
يميييد لهيييذا المييييهن، ومييين ذليييب مبييييان أهميييية اعمبيييارا  أفيييرى لهيييا ذا  الميييو  أو أكاييير، ميسيييوبة إلييي  مفييييار 

، والم ييير ، الحمييوق، ماييل الايييرورا  ااضمصييادية، الميييي هييي مسييألة حييييا  أو مييو ، كايييرورا  المأكييل
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والمهب ، والمسكنت الحرية إذا كان لهيا أن مأفيذ اصولويية، حمي  فيي اليدول  يديد  السمير، ف بيد مين إعياد  
اليايييير والحييييذر فييييي ماييييامين هييييذا الحرييييية والييييدعو  إليهييييا بحيييييث ا مصييييرل اليايييير عيييين أهمييييية الوفييييا  

 باروريا  الحيا ت
امييت ال حميية بحيييث عفييل الحرييية واحييد  ميين بمييو  هييذا المي ييق وعييد ل موضسييت فييي كماب )راؤول(اعمييرل 

المصييالس اصساسييية المييي يعيي  رعايمهييا، وأن مفامييل وممييي م بصييور  مفمهسيية عيين بمييية المصييالست إن  ضاييية 
الحريييية كمصيييهحة مفمهيييل عييين بميييية المصيييالس السرديييية، مايييل الايييرو  واليييدفل، مييين حييييث أهميمهيييا لهمعمميييع 

هيييذا الحرييييا  الميييي يمممفيييون بهيييا ضيييد ا مفبييير عييين الميمييية ككيييل، حمييي  إن اصولان الميييي يف يهيييا اصفيييراد ل
الحميمييية لهحرييية لهمعممييع ككييلت إن مصييالس ماييل الييدفل والاييرو  ممييا  ضيممهييا فييي اللاليي  بممييدار الميييافع 
المي معهبها مبا ر  لصياحبها، ولكين مصيهحة الحريية لهسيرد المفيين ممفهيق بهيا مييافع لبياضي أفيراد المعمميع، 

فييذ ضومهييا وضيممهييا ميين مفااييدها بحيييث مصييبس وسيييهة فف اليية فييي ممكييين ميييهن ال ييورى فحريييا  اصفييراد مأ
والديممرا ية في المعممع، وهو الميهن اليذي يمك ين كيل الييا  مين الم ياركة فيي أي حيوار عمفيي يسايي 

 إل  إعماا في الماايا ااعمماعية الكبرى، اسيما ضاايا الميميةت
 ويا  الحيا  ال يبةالياريا  ااعمماعية حول مك -2ت1ت3

مرى بف  الياريا  أن الحيا  ال يبة لهسرد ممحدد إل  درعة كبيير  بوايفت ااعممياعي ميسيوبا  إلي  
اصوايياا ااعمماعييية ليارالييت الييذين يمييي  يسسييت بهييم، أو ميسييوبا  إليي  واييع لييت سييابقت إحييدى الياريييا  

  ميا مين إيساضيت ااسيمه كي ليسي  دالية المم فبة عن هذا المبدأ الفام مرى أن الميسفة المي يعييهيا  يف
فييي معمييوا هييذا ا يسيياق، بييل فييي يسييبة إيساضييت ااسييمه كي إليي  مييا ييسمييت اآلفييرون لييذا  الليير ت هييياب 

 ال ت…مسريفا  أفرى ميس  السفاد  السردية إل  الدفل اليسبي، أو المو   اليسبية، أو ال هر 
ي ييييوعين مييين الايييروا ، الايييرو  الماديييية والايييرو  ياريييية أفيييرى ميييدع  أن الحييييا  ال يبييية لهسيييرد دالييية فييي

ت الاييرو  الف ضامييية مفكيي  درعيية ايسييعام الف ضييا  فييي المعممييع، وبالمحديييد (Relational wealth)الف ضامييية
المييييدر  عهيييي  أن يكييييون ال ييييف  ميسييييعما  مييييع يسسييييت، وفييييي ع ضامييييت ااعمماعييييية، وفييييي ع ضمييييت بالبيليييية 

مهمم بمدى مأسي  هذا الف ضيا ، ع ضيا  اصسير  والعيير  والعماعية، عهي  ال بيفيةت إن الارو  الف ضامية 
الحيي  والف ييل واصفيي قت يؤكييد أصييحا  هييذا اليارييية أن مؤ ييرا  الحيييا  ال يبيية فييي الوايييا  الممحييد  
اهيي  مسييعل مراعفييا  ممصيي   فييي الفمييود اصفييير ، وأن هييذا يييدل عهيي  مراعييع فييي الاييرو  الف ضامييية، ر ييم أن 
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  ااضمصادية مسعل يموا  إيعابيا ت السياسا  الم هوبة لمفالعة هيذا الميدهور هيي إعياد  بييا  ايرو  المؤ را
والميييييدهور البيليييييي، ، (Communities)الف ضيييييا  بحييييييث موضيييييل اايهييييييارا  اصسيييييرية، ومح ييييييم العماعيييييا  

 ومعاولا  الامافة ااسمه كيةت
ي، ويفممييد عهيي  السييؤال المبا يير لهيييا  عيين مييدفل  فيير إليي  دراسيية الحيييا  ال يبيية هييو الميييهن الييذام

مميويمهم لحيييامهم، وي ييمل الممييويم اصبفياد المفرفييية والفا سييية لهحيييا ، وييمم عييلل المييؤارا  الفييابر  لهوصييول 
 إل  الممويم الحميمي بفيد المدىت

إحيييدى أهيييم يميييالن دراسيييا  السيييروق الفالميييية فيييي المميييويم اليييذامي لهحييييا  ال يبييية هيييي ميييياض  الميسفييية 
الحدييية لهيمييو ااضمصييادي بفييد يم يية مفييييةت لمييد وعييد أن هييياب لييياد  م ييرد  فييي المفيييار الييذامي لهحييييا  
ال يبيية فييي المرحهيية اايممالييية لهدوليية ميين مرحهيية السميير واليييدر  إليي  مرحهيية الدوليية الصييياعية، ولكيين هييياب 

دي والسيييفاد ت فاليييدول الميييي عمبييية فيييي اليميييو ااضمصيييادي مبيييدأ بفيييدها الف ضييية السيييالبة بيييين اليميييو ااضمصيييا
ممعيياول هييذا المرحهيية مصييبس فييي واييع اضمصييادي  ميين، وميين اييم يمحييول اهممييام المعممييع ميين اييرورا  
الحييييا  المرمب ييية بييياليمو ااضمصيييادي إلييي  اهمماميييا  ممفهيييق بالميمييية اليوعيييية لهحييييا  مايييل الحميييوق المدييييية 

 والسياسيةت
يمالن أفرى مهمة فر  بها الذين اسمفدموا هذا الميهن أن مسهوم الحيا  ال يبة لي  مسهوميا  بسيي ا  

إن الحيييا  ال يبيية  (Campbell  1981إذ أيييت ييسيي  إليي  الحيييا  فييي كهيامهييا اييم إليي  مكويامهييا العلليييةت يمييول 
م ب ميوارد ماديية، اايمسيا  لهسرد مفممد عهي  ضدرميت عهي  إ يباا ا اية أييواا مين الحاعيا  اصساسييةأل امي

أن اصسيييبا   (Campbell)ااعممييياعي الميييالم عهييي  الحييي  والف يييل والمايييامن، ومحمييييق اليييذا ت لميييد وعيييد 
  الملييرا  والسيروق موايوا مْ ااضمصادية افيسة اصار في محميق هذا الحاعا ، وأيها مسس ر أضل من ف  

 الدراسةت
 ميهن الواالل والمدرا  - 2ت1ت4

الحييالل عهيي  عييالل  يوبييل فييي عهييم ااضمصيياد، اص  ، (Sen)يفمبيير عييالم ااضمصيياد والسيهسييول الهيييدي 
ال ييرعي ليارييية المييدرا  والواييالل المييي أصييبس لهييا مييأاير بييالل عهيي  رؤييية وسياسييا  اصمييم الممحييد ، ميييذ 

لمايييايا الميميييية  م هييع المسيييفييا  ميين الميييرن المااييي، والبييييب الييدولي فيييي أوالييل هيييذا المييرن، فيييي مياولهييا
 بالدول السمير ت
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أن اصمر المهم فيما يمفهق بماية الحيا  ال يبية أن يركيل  اهممامييا عهي  ييوا الحييا   (1) (Sen)يرى 
المي يحياها، وما يمكن أن يحممت وما ا يمكن، وما يمكن أن يكويت وما ا يمكن، بيدا  عين المركييل عهي  

لحيا ت إن  الحييا  ال يبية باليسيبة لييا هيي حصييهة ميا ممكييا مين إيعيالا الموارد والوسالل المي مرمكل عهيها ا
، أي ميا اسيم فيا أن يكوييتت إن الوايالل الحياميية ((Functionings من واالل الحيا  الميي لهيا ضيمية عييديا

المي يريدها ميدر  من البسي  المحدد، مايل أن يهيب  عييدا ، ويمليذى بصيور  حسيية، ويسيمممع بالموسييم ، 
ااسيييممرار اليسسيييي، احميييرام اليييذا ، وحريييية المفاميييل، و  إلييي  الوايييالل الساسااييية واللاماييية، مايييل محمييييق

دراب الحكمة، والمياعة والرايت  وا 
عهييي  محديييد مكوييييا  بفييهييا باعمبارهيييا أولويييا  الحييييا  ال يبيية لألفيييراد، ولكيييت مهيييمم  (Sen)ا يركييل 

يييق مييا يرويييت هييم حيييا   يبيية، أييياا كاييي  مكويامهييات والمييدرا  اصفييراد المماحيية لهييم لمحم (Capabilities)بمييدرا 
هييأل مميدار الحريية الميي يمهكهيا ال يف  افمييار معموعيا  الوايالل الميي يرييد أن يكويهييا،  (Sen)عييد 

 الواالل المماحة لت ل فميارت ((Setأو يحممها من لمر 
مع بها الييا ، وليسي  معيرد اليميو هي عمهية موسيع الحريا  الحميمية المي يمم (Sen)الميمية عيد 

في اليامن المومي المحهيي، أو ليياد  اليدفل، أو المصيييع، أو المميدم الممييي، أو حمي  الحدااية ااعمماعييةت 
فهييذا ضييد مكييون وسييالل فييي  اييية اصهمييية لموسيييع الحريييا  المييي يمممييع بهييا أفييراد المعممييع، ولكيين الميمييية  

كالمرميبييا  ااضمصييادية وااعمماعييية  المسييهي   المماحيية لهمفهيييم مفممييد أياييا  عهيي  أسييبا  أفييرى مهميية، 
والرعاية الصحية، ما  (، وكذلب الحموق السياسية والمدييةت فإذا كاي  مهمة الميمية هي الممدم فيي معيال 

 ل  هو المركيل عه  هذا الهدل العوهري  الحرية( ولي  عه  الوساللتالحريا  فإن  اصوْ 
السمييير وكيييذلب ااسيييمبداد وال لييييان، ضهييية أل (Unfreedom)مممايييي إلالييية كيييل مصيييادر عيييدم الحرييييةإن  الميميييية 

السيير  ااضمصيييادية وكيييذلب الحرميييان ااعممييياعي المييييمام، إهميييال الفيييدما  الفامييية وكيييذلب اييييق وعيييدم 
 صبر الحكوما  البا  ةت

 ميهن السهسسة ا يسايية وعهم اليس   -2ت1ت5
الحيا  ال يبة هي مهيب الميي يسيم يع فيهيا ا يسيان، بيأعه  مسيموى مين  يرى هذا اامعاا السهسسي أن

المميل، إ باا أعمق ما في ف رمت  إيها الحيا  المي يلدهر فيها أصدق ما في ف ير  ا يسيان، وهيي بيذلب 
                                                 

 مرجع سابق  (1999) (Sen)أنظر    (1)
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ا يمكن أن مكون وسيهة إل   يرها، بل هي الممصيد اليهيالي ذاميتت إن  السيفاد  ليسي  هيي الهيذ  ، وا هيي 
اا، وا هي الميسفة الياعمة عن الي ا  ااسمه كي، ر م أيت ا عيي  فيي كيل هيذا المصيالست الحييا  المم

ال يبيية هييي مهييب المييي يسييم يع ا يسييان فيهييا أن ي ييبع أدييي  وأرضيي  حاعامييت ا يسييايية، اسيييما حاعمييت إليي  
 تActualization)-(Selfمحميق ذامت

Griffin 1986)  ضيييد م مسهوميييا  لهحييييا  ال يبييية وميهعيييا  أسسيييت عهييي  أسيييا  ضييييم المفم يييل والس ييييةValues) 

(Prudential- واعمبيييير أن ميهعييييت محاوليييية هييييي أبفييييد ميييين محاوليييية ،(Sen) مبيييييية عهيييي  ميييييهن الواييييالل ال
لمسي  فيي أن الحييا  الماهي  هيي الميي مؤسي  عهي  ا (Griffin)، وبدي   أكيدا  ليارية الميسفةت يفمبر والمدرا 

 ، ميهاألضالمة بهذا الميم إيها الحيا  الممسمة مع ضيم المفمل والس ية والكياسة، وضدم  ،ميلان الساالل
    ا يعال -1
 المكويا  الارورية لبما  ا يسان  ااضمصادية والسياسية والمديية( -2
 (understanding)المسه م  -3
 (enjoyment)ااسممماا  -4
 ة الفميمةالف ضا  ال فصي -5

هيييذا ضييييم أو مماصيييد حياميييية لهيييا ضيممهيييا عييييد كيييل الب يييرية، بلييي  الياييير عييين اافم فيييا  الامافيييية، 
والليير  ميهييا أن مصييبس مفيييارا  يمييي  عهيييت الحيييا  الفادييية، بحيييث يسييم يع أن يصييدر حكمييا  عيين مييدى 

، صن (Sen)أفايل مين مييهن  (Griffin) ي  الحييا ، وكييل يمكين محسيييهات لميد اعمبير اليبف  أن مييهن  
اصفير ف ل في أن يحدد ماهية الواالل ذا  الميمة الفهيا فيي الحييا ، أي ف يل فيي محدييد ماهيية الحييا  

 ال يبةت
السهم السهيم لهحيا  ال يبية والسيفاد  يممايي بالايرور  السهيم ال يامل واليدضيق له بيفية الب يرية، وهيو 

إن الميمييية الب ييرية مييمم ميين فيي ل مراحييل يمكيين الميبييؤ أل (Wilber)ت يمييول (Wilber 1996مييا حيياول الميييام بييت 
بها، وهذا المراحل من الوعي م مل مهب المي يفميرل بهيا عهميا  الييس  اللربييون، ومهيب الميي مفميرل بهيا 
اصدييييان ال ييييرضيةت حسييي  يموذعييييت فييييإن هيييياب ع يييير  مراحييييل لهميميييية الب ييييرية يمكيييين ممسييييمها إليييي  ا ايييية 

 مصييسا  أل
 ، وهي مرحهة ما ضبل الذا ت(Subconscious)الوعيدون  -1
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 ، وهي مرحهة الوعي بالذا ت(Self-conscious)لوعيا -2
 ، وهي مرحهة معاول الوعي بالذا ت(Superconscious)فوق الوعي -3

، (Outward Arc)، المسيم اصول هيو الميو  الفيارعيالميمويية يمكين ممسييمها إلي  ضسيمينهيذا المراحيل 
مين مرحهيية دون الييوعي إلي  مرحهيية اليوعي بالييذا ، وممميييل بمأكييد ال فصييية، وااسييمم لية، وهيي اايممييال 

وهييي مرحهيية اايممييال ميين الييوعي  ،(Inward Arc)و ييلو الفييالم الفييارعيت المسييم الاييايي وهييو المييو  الييدافهي
ييد  بالييذا  إليي  الييوعي فييوق الييذامي، وممميييل بمحميييق الييذا ، واللييو  فييي أعماضهييا، اييم معاولهييا إليي  الموح 

 ت(Achieving neness)المام
إن الميمية ا يسايية ميممل مين مرحهية إلي  أفيرى، صيفدا  فيي موحييد ودمين الكهييا ،  أل (Wilber)يمول 

ولكييين ميميييية السيييرد عييياد  مموضيييل دون بهيييوج كمالهيييات فبييميييا يعيييد، مييين ياحيييية، أن هيييياب امعاهيييا  ف رييييا  فيييي 
ميم، يعيد، ا يسان لهمرضي يحو الموحيد الفال ، ومحرير اليس  واسميارمها، بحيث ممحمق الحييا  ال يبية اص

مييين ياحيييية أفييييرى، أن هيييياب مسييييموى  يم ييييا  ميييين الميميييية ا يسيييايية ممسييييق ميييع امافيييية المعمميييع، وياامييييت 
اصف ضيييي، وضواعيييدا السيييهوكية، بحييييث محكيييم ف يييو الميميييية فييييتت إن مركيييل العاذبيييية الاميييافي هيييذا يفميييل 

 ميميت أديي  مين المموسي ،كالمليا ي  في عمهية  ميمية السرد، بحيث يعذبيت إلي  أعهي  إن كيان مسيموى مي
يريييد أن يمييول إن مسييموى الحيييا  ال يبيية  (Wilber)فييوق الوسيي ت كييأن  ويعذبييت إليي  أسييسل إن أراد أن يرضيي 

هت، وبمسموى مركل العاذبية الميموي في معممفتت الذامية لهسرد رهين بمسموى ميميمت  الذي حص 
 رأ  المال الذامي ورأ  المال ااعمماعي – 2ت1ت6

الممداول حدياا ، يمكين أن يف يييا عمميا  أبفيد لسهيم  بيفية  (Personal Capital)المال الذاميمسهوم رأ  
الحيييا  ال يبيية وسييفاد  ا يسييانت إن  رأ  المييال الييذامي هييو يييوا ميين رأ  المييال ا يسييايي، ولكيين المييدارب 

المهيييييت إن الميييدارب المفييييية ليسييي  مهيييب الميييي ييييمم م ويرهيييا عييين  رييييق المفهييييم اصكييياديمي، أو الميييدري  
الممفهميية بييرأ  المييال الييذامي مفمهييل كهيييا  عيين الييذكا  ا دراكييي، أو الفهييم الييياعم عيين المسكييير، إيهييا ممفهييق 

ه ق والفوا  الذامية لهسرد، ومفك  واالست الروحية، واليسسية، والبدييةت  بالف 
ب فيييي مسيييار الميميييية اصمييير المهيييم فيييي  يييأن رأ  الميييال اليييذامي هيييو أن ا يسيييان، وهيييو ييميييو ويمحييير 

ا يسيايية، ويييلداد وعيييا  وياييعا ، يكييون ضييدري كبييير ميين كييل ذلييب عبييار  عيين مكييوين  لييرأ  المييال الييذاميت إن 
اليارية الم روحة في هذا الفصو  هي أن اليا  يصيرون أكاير ضيدر  صسيبا  ممفهيق بياليمو الروحيي، 
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ليييوا ممسييع ضييدرامهم، وميمييو فييي كافيية معيياا  واليسسييي، والبييدييت إن  اليييا  الييذين يحممييون ميمييية ميين هييذا ا
الحيا ، ولي  فم  في معال الفمل، أو المعال ال فصييت إذن يمكين م يبيت دور رأ  الميال اليذامي، فيي 

، الذي ييمل الدالة ا يماعية إلي  (Technological Progress)رفع الكسا   ال امهة لفيسان، بدور الممدم المميي
 مل ا يما ، مما يفيي الرفع ال امل  يماعية عوامل ا يما  المواسةتموضع أعه ، مع ابا  عوا

إن ااسييمامار فييي رأ  المييال الييذامي ييييمن أياسييا  يمممفييون بمهييارا  اعمماعييية أكبيير، وداففييية أكايير، 
و فصيييية ممليييية، ومييين ايييم يصيييبحون أ فاصيييا  أفايييل، فيييي ذامهيييم، وأففيييالهمت إذن رأ  الميييال، أو اليميييو 

 لمفي ، يمال لياد  في الحيا  ال يبة، والسفاد  المي يي دها ا يسانتالذامي، بهذا ا
، كميا رأ  الميال اليذامي، مهيم فيي ليياد  وعيييا بحميمية الحييا  (Social Capital)رأ  الميال ااعممياعي

ال يبييييةت إن رأ  المييييال ااعمميييياعي هييييو يييييامن الميا يييي  المييييي مفهييييق الف ضييييا  ااعمماعييييية، وهييييي مهييييب 
أ  ي مامر ميافع باضية في معال الفمل، أو في الحيا  ال فصييةت إذن يحين هييا ييمكهم عين ر الف ضا  الم

، صييت يمك ين (Coleman)، وهيو رأ  ميال مييمن، كميا يميول عيالم ااعممياا مال عوهرا الف ضا  بيين الييا 
ة هييا أن لم مكن لمميس ر في  ييا  رأ  الميال ااعممياعيت المايية الم روحي، دا يسان من محميق مماص

ااسيييمامار فيييي رأ  المييييال ااعممييياعي يلييييد السييييفاد ، والحييييا  ال يبيييية، بمميييدار يعييياح اليييييا  فيييي إضاميييية 
 ع ضا  مموم عه  المود  والرحمة، عه  مسموى اصسر ، ومموم عهي المياصر  بين أفراد المعممعت

 إعمالي الواالل ا يسايية -2ت1ت7
في ل إعميالي الوايالل الحياميية لفيسيان، وهيي ممفهيق بيالروح مين (Tomer) هيا الحيا  ال يبة يراها 

الميييي يمبيييل بهيييا ا يسيييان عهييي  الحييييا  ويواعيييت ابم  امهيييا، ويحيييدد مماصيييدا وأففاليييت فيهيييات يمايييمن إعميييالي 
الواالل الحيامية أياا  الدرعة المي حمق بها السرد أعماق ف رمت، واهمدى إل  حميمية رسيالمت فيي الحييا ، 

 يا   عه  هذا الرسالةتوعا  حيامت ب
الواالل الحيامية يمكين ممسييمها إلي  ضسيمينأل ضسيم أديي  وأوسيع، وي يمل الوايالل الحياميية الفاديية 
مال الملذية، اصمن، الس مة، الصحة،  ول الفمر، المرا   والكمابة، المرفيت، الف ضيا  العيسيية، الراحية، 

م هييياب ضسييم ميين الواييالل الحيامييية أعهيي  وأاييييق ايي ،السييكن، المواصيي  ، الف ضييا  ااعمماعيييةتتتال 
ي ييمل ممييدير ا يسييان لهليير  ميين حيامييت، الحكميية، ا يعييال، الموعييت يحييو فدميية اليييا ،  درعيية اايسييعام 
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عمييييالي إبا  واسييييممامة الحيييييا ت والممصييييود بوالسيييي م، الوفييييا  بييييالفهود، الواييييوح والمييييوالن الفمهييييي، اايايييي
 مياسبة من هذا الواالل الفهيات (Cluster)يةالواالل الحيامية هو معموعة عيمود

فهييييم الحيييييا  ال يبيييية، فييييي هييييذا ال ريميييية، يمماييييي اعمبييييار عيصييييرينأل إعمييييالي الواييييالل ا يسييييايية، 
والواييالل الحيامييية الفادييية لهرا يييدينت هييياب أيييا  يحمميييون مسييموى عييال  ميين الحييييا  ال يبيية، وهييم اليييذين 

فاديييية، ولكييين أيايييا  حييييامهم فيييي معمههيييا مبيييدو مسيييمميمة أاهيييروا ضيييدرا ، ليييي  فمييي  فيييي وايييالل الحييييا  ال
ورا د ، وهكذا يمحممون بفبيرا  مين الراي  الفمييق والسيفاد ت هكيذا يكيون مسهيوم الحييا  ال يبية ليت مفهيق 

 بحيا  ا يسان ككل، وبفياصرها المسرد ، بأع ها وبأدياهات
يا  كل إيسان، ليذلب فيإن اللالي  إن  الوفا  بواالل الحيا  الفادية وبصور  ميمامة أمر اروري لح

ضبييل اايمبيياا إليي  واييالل حيييامهم  ،ابمييدا   لمأمييهييا اليييا  عهيي  هييذا اليييوا ميين الواييالل أن يمركييل اهممييام
اصعهيي ت إن  السمييرا  والمسيياكين ميين اليييا  ميحصيير حيييامهم،  البييا ، فييي واييالل الحيييا  الفادييية، حميي  إذا 
محسي  الارول المادية، ميع محمييق اصمين ااضمصيادي، الداد احمميال ايمميال اهمميام الييا  إلي  وايالل 

 حيامية أعه ت
ميين الواييالل الحيامييية الفادييية والفهيييا يحممهييا أفييرادا، ويمييوم هييذا لكييل معممييع ميين المعممفييا  يميي  

اليييم  بييدور المليييا ي  العيياذ ، ميين أعهيي ، أو ميين أسييسل صفييراد المعممييعت إن محميييق هييذا المسييموى ميين 
الواالل، أو أعه  ميت، يمماي من المعممع اسمامارا  في رؤو  اصموال المفمهسية، اليذامي، ا يسيايي، 

لمياديت ويسمير  أن مكيون لكيل معمميع مؤسسيامت، الميي ميم مكوييهيا وم ويرهيا، بحييث ممييس ااعممياعي، وا
لعميع أفرادا الحصول عه  رؤو  اصموال المذكور ، اسييما  يير المادييةت فيإذا أمكين فهيم هيذا المرميبيا  

المعممييع  ي حممييتااعمماعيية المؤسسييية اليم يية، واايحرافييا  عيهيا، فييإن مين الممكيين مميدير المسييموى اليذ
 ، ومسموى المصور وعدم الفدالة في موليع هذا السفاد تمن الحيا  ال يبة

إن المعممع الذي يهملم بهذا المييهن فيي الحييا  ال يبية، ا يموضيع مييت أن يركيل عهيودا  الميمويية فيي 
المييي يحياهييا بييل يييمم المركيييل عهيي  يييوا الحيييا   ،(Economic Efficiency)لييياد  ا يمييا ، والسفالييية ااضمصييادية

الييييا ، ومحاولييية محسيييييها فيييي كايييير مييين العوايييي  المهمييية،  فيييذين فيييي ااعمبيييار أن السيييهع ااضمصيييادية 
 أل ع الماالي في هذا الميهن هو الذيإن المعمم مهمة، من حيث هي وسيهة ا ممصدت

 ت، ممفهم، وميف م/  كل فرد فيت عيد الملذية، عيد السكن، يمممع بالصحة، اصمن والس مة1
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 /  كل فرد يمممع بالرا  الفميق من حيث كويت يحي  حيا  ذا  ضيمة مي هق من مماصدا الحميميةت2
الميهن هيا يسمر  أن كل إيسان لت مماصد كهية ويهالية، وأن الحييا  ال يبية ممحيدد، عللييا ، بمميدار 

ممفيا  ضيد ييؤدى إلي  محمق حيا  السرد بهذا المماصد الكهيية، واليهالييةت إن عيي  الييا  فيي معمفيا  ومع
مياض  بين المماصد الكهية واليهالية لهسرد، ومهب المي ميبيي عهيهيا المرميبيا  المعممفيية، وفيي هيذا الحالية 

، وميدى معياي  أو مييافر المماصيد السرديية إل  عاوية السرد لهعماعة المفيييةمكون الحيا  ال يبة ميسوبة 
 والعماعيةت
لميييهن، ا ممسييق وعم يييية مفايييم الميسفيية، إذ ا يسييان الفاضييل هيييا يمفييذ ، فييي هييذا ا(Rationality)الفم يييية

ضرارامت بحس  مفليلها لحيامت ال يبة في ميداها اصبفيد، أي بمميدار امسياضها ميع مماصيدا الكهيية، واليهالييةت 
صن ا يسان الرا د هو الذي يمفذ دالميا   ،(Righteousness)إن مسهوم الفم يية هيا يموحد مع مسهوم الر د 

 ألإن عه  المعممع الفيارا  الصحيحة، مهب الفيارا  المي ميعيت من اليدم عهيها ومفلل سفادمتت
دميايهمأهييوالهم و أن يفيين أفييرادا عهي  اكم ييال المماصيد الكهييية الحميميية، وأن يمهفييوا عين   أوا مييا لالسيييئ  ا 

 . ألسوا
يفييييين أفييييرادا صن مصييييبس مماصييييدهم ال فصييييية مموحييييد  مييييع المماصييييد الفاميييية عهيييي  المعممييييع أن   ااييييييا  

 لهمعممع، وأن ييدففوا بحما  لمحميمهات
، والكسييييا   عهيييي  المعممييييع أن يفييييين أفييييرادا عهيييي  اكمسييييا  وم ييييوير ا دراب، والمييييدرا ، والمهييييارا   االاييييا  

السييير فييي  ريييق الميمييية،   رأ  المييال الييذامي وااعمميياعي(، المييي ممكيييهم ميينالفا سييية وااعمماعييية
 لهوصول إل  أضص  وسفهم في ييل الحيا  ال يبةت

 ، وأن يسف   لالمهاتمع أن يكون واعيا  بفمبا  ال ريقعه  المعم  رابفا  
إذا كاي  الحيا  ال يبة، المر وبة ب د  من العميع، مفممد إل  هذا الدرعة عه  الفصيال  الذاميية 
لألفراد الذين يفي ويها، فإن المموضيع أن ي هي  عامية الييا ، أو العمهيور، مين الحكومية إي يا  بيرامن ييمم 

ذا كييان ذلييب ا يييمم،  مصييميمها بليير  إكسييا  اليييا  مهييب الفصييال  ال لميية لمحميييق الحيييا  ال يبييةت وا 
فيمييا يييرى ميين واضييع المعممفييا ، فييإن ذلييب مييرد ا إليي  المييياض  بييين السييالد ميين العواييي  الذامييية، والعواييي  
المواوعية، لهحيا  ال يبةت فالعواي  الذامية  ير المرلية، الممفهمية بالفياصير الفمهيية والفا سيية والروحيية 

اصدييان ال يرضية، بييميا العوايي  الموايوعية، الممفهمية  لهحيا  ال يبة، هي مهيب الميي ممحيدد مايامييها فيي
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باصسبا  المادية لهحييا  ال يبية، ممحيدد مايامييها فيي اليارييا  ااضمصيادية اللربيية الميي لهيا فهيم ملياير 
 لهحيا  ال يبةت

 
 مالمح من إشكاالت النظرية االقتصادية الرأسمالية  وثمارها التطبيقية  -1.1

المييياريفي  يالمعهييي ، فيييي رأي الباحييث،بق أن الرأسييمالية، مياييييرا  وم بيميييا ، هيييذكريييا فيييي المسييم السيييا
، فييييي إ ييييار اليمييييوذ  ال ييييامل لهايييياهر  اسييييميبا ا ميييين الميييير ن عييييوهرا ااصمييييم لهيمييييوذ  الييييدييوي، الييييذي بي ييييي

 ألالمير ن يممايل فيي اا مين الميدبر فييلهيميوذ  اليدييوي اليذي بي يي (Hard Core)ااعمماعييةت إن المهي  الصيه 
 ميع و يس وبفيل وكبير و  ههيع وععهية السيالبة، مين "أفي ق السعيور"و ممصيدا ، "فايم مماا الحييا  اليدييام"

 "السسيياد"، واهييور دلييي   وهاديييا   "هر الحيييا  الييديياالفهييم باييا"هييا  وسيييدا ، وإا "الهييوى"، و، داففيياتتتال وحسييد
المركليية اليذي يعيذ   وي هيو ضيو  العيذ في البر والبحر كسبا  ويامعات هذا العوهر الصه  لهيموذ  اليديي

ماريفي ذا مصداضية لهذا اليموذ ، سوا  عهي  المسيموى المفرفيي أو الواضيع الفمهيي، ويسيمت  يحوا كل معلٍّ 
 بميسمتت 

والميايييير ااعممييياعي اليييذي أسييي  عهيهيييا، مييين بيييين عمييييع السهسيييسا   ،(Utilitarianism)فهسيييسة الميسفييية
والياريا  العوهرية المي مبحث في حميمية الحييا  ال يبية، فيي إ يار اليميوذ  اليدييوي، مميا ميم مسيحت فيي 
المسييم السييابق، كاييي  هييي اصصييدق فييي المفبييير عيين حميميية اليمييوذ ، عهيي  مسييموى المهيي  الصييه ت لييذلب 

يرهييا ميين السهسييسا  والياريييا  المهملميية بمف يييا  اليمييوذ  الييدييويتإن الميييهن حييق لهييا أن مسييود عهيي   
المعربيييية اصوربييييية الرأسييييمالية هييييم ااضمصيييياد اللربييييي يسييييذ إليييي  عوهر الفهمييييي الواييييفي الييييذي اعممييييد عهيييييت ع

المفاصيير  فأكيييد حمييالق ضهبهيييا الصييه  كميييا ورد  فييي المييير نت فاليارييية ااضمصيييادية الايياهر  عهييي   يرهيييا 
، الميييي مفمبييير ف صييية العهيييود الميايريييية لهمييييار Neoclascism) وهيييي المدرسييية الك سييييكية العدييييد   الييييوم،

مؤس  عهيم ااضمصياد الياري اللال  عبر مسير  السكر ااضمصادي الرأسمالي، مسمفر بأيها اسم اع  أن 
 ا يسيييييانأل ، يمكييييين مهفيصيييييها فيييييي فرايييييية واحيييييد ، هييييييAxiomatization) (Fullبديهيييييية كهيييييت عهييييي  حميييييالق

    ألم مياففت الذامية الااهر اضمصادي الفم يي الذي يفا  ا
  (Rational economic man maximizes his perceived self-interest)                               
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 يمكن مسكيب هذا السراية إل  الحمالق البديهية اآلمية ألو  
      (The axiom of utility maximization)                  مبدأ مفايم الميسفة            -1
       (The axiom of greed)                                      مبدأ ال مع  -2 
 ((The axiom of niggardliness    مبدأ ال س                             -3
                (The axiom of Selfishness)         مبدأ اصيايية                            -4
 

  فم  عهم ااضمصاد مأس  عهيها، لي و يرها عه   اكهمها ذا الحمالق العوهرية لهيموذ  الدييويه
، بما في ذلب ياريا  اليمو والميمية، بل مأسس  عهيها الكاير من الفهوم ااعمماعية بكل مسريفامت

اعمماد بمية الحمالق العوهرية في اليموذ  الدييوي، حيث أصبس الفهم والسهوكية اللربيةت كذلب مم 
 الهوى( ب اعمماد السرد الحر مرعفية يسستبااهر الحيا  الدييا  الوافية( هو المفممد مفرفيا ، ومم كذل

المي يع  أن يسهكها لعه  مصالحت،  Rational) ، ومحديد السبل الفاضهةحديد ما يارا وما ييسفتفي م
 المساسد عن يسستتودر  

ن  من  (الحلام الواضي ولكي مكممل البييا  اليارية الممسمة مي ميا  مع هذا المباد  البديهية مكو 
فهياب الميافسة الحر   في ااضمصاد، وهياب الهيبرالية في الياام  السردية  المؤسسا  المبيية عه  الحرية

بين إحدى الحمالق العوهرية  السياسي، وحموق المهكية، والحموق المدييةت لكن هياب مسارضة كبير 
لهيموذ  الدييوي، المي أكدها المر ن الكريم، وبين ما اه  مصر  عهيت اليارية ااضمصادية الييوك سيكية، 

إن المر ن الكريم يذكر أن عوهر الي ا   الحممية لم بيق اليموذ  الدييويتهب الممفهمة باليمالن وهي م
 أل ، والمكاار في اصموال واصوادالب ري في اليموذ  الدييوي سول يكون الههو والهف )  

                                       

                               

                    وهي حميمة مؤكد عهيها اليارية السالد ، ولكن  ( الحديد(ت
، وض ع اصرحام، والمفي ة المر ن يؤكد أن يميعة هذا الكس  الدييوي سول مكون السساد في البر والبحر
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أل  الايكة                    )محمد )  

                               

الروم(ت ) 
دييوييية مكييون اصفييراح والهييذا  ال، ففيييدما ميييا  عهيي  مسييهما  اليمييوذ  الييدييويهييذا اليميعيية ممرميي  مي 
، وعيييدما فيميا يأفييذ وميا يييدا ميهيا عفيمييتمر ، وعييدما يكييون هيوى ا يسييان هيو هيي الممصييد اليهيالي لهحيييا 

ييت لهسفييل مكييون أفيي ق السعييور السييالبة، ميين  مييع و ييس ، وعيييدما يكييون كييل ذلييب وحسييد وأيايييية، هييي الموع 
ة والسياسييية والحموضييية، فييإن المموضييع أن ممسييم مسييير  ااضمصيياديالم ييريفية و محميييا  بسيييا  ميين المؤسسييا  
إن حمييالق الميياري  الرأسييمالي والواضييع الحييالي لهمعممفييا  الرأسييمالية يؤكييدان  اليمييوذ  بالصييراا وا باحيييةت

لكييين الياريييية  الحيييق اليييذي ي يييق بيييت المييير ن فيميييا ييييؤول إلييييت أمييير المعهييييا  الماريفيييية لهيميييوذ  اليييدييويت
، ومحولييي  اييياربة بميهعهيييا الوايييفي عييير  الحيييال ، لييوك سييييكية معاههييي  هيييذا اليميييالنااضمصيييادية ا

ييد الياييام الرأ ، ومبمييدا افمرااييا  مايييسها إليي  سييمالي، ومحيياول مليييييت مرويعييا  لييتمييدريعيا  إليي  عميييد  ممع 
ري عميمية مين المعرييد اليايحلامها الواضي، بحيث محول عهيم ااضمصياد، فيي يهايية الم يال، إلي  صيحرا  

 (General Equilibrium Theory). ، عبر  ليا  ومحهي   ما يسم  بيارية الموالن الكهيالريااي
، في إيميا  كيم من السهع، الذي يرب  الحيا  ال يبة والسفاد  بالكم المادي لمد يعس الياام الرأسمالي

عفيل الب يرية عمفيا  مييفم  ، ولكن اليايام ف يل فييدية، لم ي هد لها الماري  ماي   هالل من السهع ااضمصا
م عهيي  يسييبة ضهيهيية ميين أهييل اصر ، بييمييا اييل ، واضمصيير الميييف  فع المييي عهبهييا هييذا الاييرا  الفييري بالميييا

اها ميين السسيياد البيلييي البيياضون يرلحييون محيي  أ يي ل السميير، والحاعييةت لكيين هييذا الاييرا  المييادي مييم بييامن بيي
، وأصييبس يييدفع اميييت كييل مفهوضييا  اصر ت لمييد ، مييراكم عبيير اللمييان، وايييداح فييي كييل مكييانوااعمميياعي

ومؤسسيييا  المعمميييع  الميييديي اصوربيييية، ومراكيييل البحيييث الفهميييي  عيييا   الييييذر مييين المؤسسيييا  الدوليييية،
 الفالمية، موضا اليا  عه  الف ر الماحق الذي يهدد الحيا  عه  اصر ت

، (Environmental Mess)ةيمسييم هييذا السسيياد البيلييي، الييذي أ هييق عهيييت الييبف  مفبييير السوايي  البيلييي

 بالفوا  اآلميةأل
  ارا السالبة إل  اصعيال المادمةمفدى بااي -1
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  ممفدد عوايبت ومااهرا الكويية -2
بييميا  عدم الفدالة، حيث ي ارب كل أهل اصر ،  يي هم وفميرهم، في محمل اصارار الياعمية، -3

  يسمأار اص ييا  بالميافع
المييدهور البيلييي ييييذر بفييدم إمكييان م فييي وعكيي   اييارا، وعييدم المييدر  عهيي  الميبييؤ بهييا، وحييدواها  -4

  (Non-linear)ب رق  ير ف ي ة 
  ميد البالل لهذا الاواهر السالبةالمف -5
  ممويمها لبفاهام ابب عياصر السساد البيلي، ومراب ها، و  -6
 (1 تا  الحيا  عه  اصر المفا ر المموضفة باللة اصار بحيث مهدد بسي -7
 

هييذا اليييذر البيلييية أاميير  صييحو  عهمييية، فييي كاييير ميين مراكييل البحييث الفهمييي، ومراكييل امفيياذ المييرار 
فيييي اللييير ، والمياميييا  الدوليييية، حييييث معيييري مراعفييية  يييامهة لهياريييية ااضمصيييادية السيييالد ، ويموذعهيييا 

أكيياديميو اصمييم الممحييد  والبيييب الييدولي، ويمبهييور الميمييويت إن هييياب ميييارا  فكرييية عديييد  ممأسيي ، يمودهييا 
ولكييين ضبيييل  ت(Sustainable Development)اآلن اليميييوذ  الميميييوي العدييييد، فيميييا يفيييرل بالميميييية المسيييمدامة

اسمفرا  أهم سما  الميمية المسمدامة يعدر بيا ا  ار  إل  بف  أوعت اليميد المهمية الموعهية  اايممال
 يكيةألإل  اليارية الييوك س
هيييو ادعاؤهيييا ضايوييييا  واحيييدا  يسس ييير عمييييع الايييواهر ااضمصيييادية، وهيييو   عهييي  الياريييية اليييمحسا اصول

ضيايونأل ا يسيان ااضمصييادي الفم ييي اليذي يفاييم مصيالحت الذاميييةت فمهميا كايي  مياسييبة الميوايين اليسسييية 
كايي  أهميمهيا، ليسي  بكافيية  مهميا ،(Single Observation)لمسسير السهوب ااضمصادي، فإن م اهد  واحيد  

لمسسير كل  ي ت ام هيياب السيؤال الم يروا فيميا إذا كايي  فرايية ا يسيان اليذي يفايم مصيالحت الذاميية 
كافية كمايون سيهوكي لمسسيير اليميالن ااضمصيادية المفمهسيةت هيذا السيؤال مهيم عييدما يأفيذ فيي ااعمبيار ميا 

د إليي  أن عياصيير مهميية مييت، ماييل اصماييية والاميية فييي يفيرل بييرأ  المييال ااعمميياعي، حيييث م يير ال ييواه
الف ضيييا  ااضمصيييادية، مماكيييل بسيييب  يايييام مفهيميييي ييييدر   الييييا ، أن مفاييييم الميسفييية الذاميييية، هيييو وحيييدا 

 السهوب الفم ييت
                                                 

(1)
 Civil Economy and Civilized Economics, Goodwin, N., (2001), Working Paper No. 01-01, Gdae, Tufts 

University,                 U.S.A.     
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ر يييم أييييت ضيييد ابيييي   ،(Value-neutrality)يمفهيييق باايلعيييا  مييين ادعييييا  الحيييياد الميميييي  اليييمحسا الايييايي
ييية مسيمفدم وكأيهيا  يي  ، فرايية الفم معال الفهيوم ااعمماعييةت فميا    هذا ا دعا  في اسمحالة محميق
وعييييييد ممحيييييي  هيييييذا السرايييييية فإيهيييييا ميييييدعو إلييييي  أن يكيييييون سيييييهوب السيييييرد أيايييييييا   ،(Value مر يييييو  فييييييت

محاييد  ارا وسييهة اليذي يسيمفدم باعمبي ،(Efficiency)ت مايال  فير هيو مسهيوم السفاليية (Purely Selfish)محايا  
، ولكيين عييييد الممحييي  يمايييس أيهيييا كايييرا  ميييا مفيييي، فيييي المعييال ااضمصيييادي، مفاييييم لمحميييق أي ممصيييد

، يم ا يمييا  هييو هييدل مر ييو ، وم هييو ا يمييا  الممحصييل ميين ممييدار محييدد ميين المييدف  ت لكيين مفايي
 ومن ام يصبس مسهوم السفالية يفبر عن موضل ضيميت

اصول أن مبيييذل كيييل العهيييود الممكيييية لهيييمفه  مييين المييييم،  هيييياب حييي  ن محيييمم ن لهيييذا ا  يييكالية،
والمماصيييد الفسييييةت الايييايي هيييو ااعميييرال باسيييمحالة الحيييياد الميميييي، ومييين ايييم البحيييث عييين أفايييل السيييبل 

 لمأسي  عهم اعمماعي يفمرل بحاور وأهمية الميم، واصف ق والمماصدت
  م ييور اضمصييياد السييوق الرأسيييمالي، يمفهيييق بييالم ور المييياريفي لهيارييية، الييذي واكييي  الييمحسا الاالييث

وع ضمهيييا بيييذلب اليايييام اليييذي مميييوم بوصيييستت هيييذا الف ضييية لهيييا محي يييل لمهيييب السليييا  ااعمماعيييية الميييي ممهيييب 
، وهي المي ميدفع أعيور ااضمصياديين فيي اليدوالر  يير اصكاديميية، بر من الموارد ااضمصاديةاليصي  اصك

 ن ييعو من مأاير هذا الف ضا تولم يسم ع السكر ااضمصادي اصكاديمي أ
يمفهيق بيالمحيل فيي عمهيية السيرل الميي مميوم بهيا أي ياريية مميار  الواضيع، إذ ابيد مين  المحسا الرابيع 

اسمبفاد المساصيل، المي ميرى فيي عيين الباحيث  يير مهمية، والمركييل عهي  اليبف  اآلفير باعمبيارا عيوهر 
ة كبييير ، حميميية أن السفالييية ااضمصييادية مفممييد عهيي  ضيييم الايياهر ت اليارييية الييوك سيييكية مهمييل، إليي  درعيي

ارورية، مال اصماية، والامة، وا حسا  بالمسلولية، وااهممام برفاا اآلفرينت ولكن اصمير المؤسيل هيو 
أن اليارية ااضمصادية عيدما مفامل مال هذا الميم اصساسية وكأيها ا موعد، أو ا ييبليي أن موعيد، فيإن 

مي مييية لييذلب أن اصسييواق سييول مم ييور، وممبهييور فييي امعاهييا ، ماييفل وماييب  ميمييية دور هييذا اليميعيية ال
كبييييديل  (Enforcement)ويميعيييية لييييذلب، مملايييييد  ليييييا  المراضبيييية وا يسيييياذ  الميييييم فييييي المفييييام   ااضمصيييياديةت

يييية، الحييير  اميهييية  كييياميرا  المراضبييية الفسيييية، المحصيييييا  الحديد لهمبييياد  اصف ضيييية، مميييا ياييييل مكهسييية
 ال ( إل  المكهسة الفادية  دار  اصعمالتالفا ، المحامين، المماريرتت
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يمفهق بممعيد اليارية الييوك سيكية لهميافسة الحير  ، فيي ايو  فراييامها الممفهمية  المحسا الفام  
محمييق اليربس مدفع يحيو ، ودعمها لمؤسسا  ضايويية واضمصادية ممفامهين في هذا السوق الميافسيةبدوافع ال

، دون اعمبارا  أفرىت ولهيارية موضل  ديد المحي ل اد مدفل الحكومة في عميل اصسيواق ضصير اصعل
، وأن الميييدفل لمامييية كسيهييية بمحمييييق أفايييل اليميييالنالحييير  ، باعمبيييار أن  لييييا  السيييوق فيييي ايييو  الميافسييية ا

ْل  فعيوا  يفعيل السيوق عين الحكومي يحمق يمالن أسوأت لمد أدى ذلب إل  إايفال دور الحكومية فيي مي
مْهلهيا، فييي معممفييا  ا محمييرم امافمهييا اصفيي ق الفادييةت وعيييدما ملييي  اصفيي ق، ويمراعييع دور الحكوميية، 
فييإن السييوق يفهييق المافيييا الفاصيية بييت لمهييئ السرا ييا ، كمييا هييو حييادث اليييوم فييي روسيييا، وكاييير ميين دول 

  رق أوربا، والدول الياميةت
، ااضمصادية والفدالة ااعمماعيية ق بإفسار الميلان، فيما بين محميق الكسا  هياب محسا يمفه أفيرا 

بييان سيبل رفيع فميهعيا  عهم ااضمصياد، الميي ميم م ويرهيا في ل الميرن الماايي، أابمي  ضيدر  عاليية فيي م
يهعيي ، ولكيها أ سه ، بصور   بت كامهة، مواوا الفدالة ااعمماعيةت هذا المحيل المالكسا   ااضمصادية

 يمسق والف ضة الحميمة بين اليارية السالد  وال بما  ااضمصادية اليافذ ت
الياريييية   (mess)ا الميييألق والسواييي إذن السيييؤال الموايييوعي هيييوأل كييييل يمكييين الفيييرو  مييين هيييذ

الميمييية  (Paradigm)بيردايموالم بيميية، الميي وعيد  الب يرية أعميع يسسيها فييت، وممعيرا مرارميت دون ايم ياا  
 امة المي مم كل اآلن ممال محاولة اليموذ  الدييوي الرأسمالي اللربي ا عابة عه   هذا السؤالتالمسمد

ويبييين كمييا هييي فييي اصدبيييا  اللربييية، المييالي أهييم سييما  الميمييية المسييمدامة  سصييليسييمفر  فييي ال
المفبييير السكييري الفمبييا  المييي محييول دون محميمهييا فييي إ ييار مف يييا  اليمييوذ  الييدييوي، أيييا كاييي  أوعييت 

ليي هييق ميهييا إليي  المسييم اصفييير حيييث يمييدم عهييديا فييي إبييرال إمكييان مأسييي  الميمييية المسييمدامة عهيي   عيييت،
، وهييو البييديل الوحيييد المميياح ليفهييل اليمييوذ  الرأسييمالي، ويفيييد إليي  ا سيي مي أصييول اليمييوذ  الموحيييدي

 اصر  الص ح بفد السسادت
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 الفص  الثالث
 

 المستدامة: بردايم جديدة ؟لتنمية ا
 

 التركة التاريخية للتنمية -1.1
ي ماريفيا فإن مسهوم الميمية لم يأفذ لفمت إا بفد يهاية الحر  الفالمية الاايية، والذي كان سيالدا  في

ت ويمكيين المسريييق بييين داا  المسهييومين، إذا اييربيا لهمييا بماييل (Growth)الييدول المممدميية هييو مسهييوم اليمييو
الييذي يولييد  سيي  ، اييم يكبيير حميي  يصييير رعيي  ، فالمرحهيية اصوليي  ميين عمييرا يلهيي  عهيهييا  اليمييو  ا يسييان

يييي البيييديي، حمييي  إذا بهيييل سييين الفميييل موضيييل هيييذا اليميييو البيييديي، بييميييا مسيييممر ميميييية ضدراميييت الفمهيييية،  الكم 
 واليسسية، وفبرامت وعهمت، إل   فر عمرات

، وكيييان ا ، ضياسيييا  إلييي  دول اللييير  الليييييةو اصضيييل يميييو كايييي  الميميييية مفييييي بمايييية اليييدول السميييير ، أ
الممصود بها الميمية ااضمصادية، وعوهرها لحياق اليدول السميير  باليدول اللييية، وكيسيية محمييق ذليبت مسهيوم 

حث عن الوسيالل المياسيبة لمحميمهيا، وهيو، بيذلب، مفيياري ، يحدد أهدافا ، ويبم مماصديالميمية، إذا ، مسهو 
ا  لييييييدعاوى الواييييييفية الييوك سيييييييكية، يفييييييو  فييييييي الماييييييايا ااضمصييييييادية، والسياسيييييييية، ، ف فيييييياليلعيييييية

 وااعمماعية، المي مؤار في الميميةت
كان الهدل المفهن لهسياسا  الميموية هو رفع مسمويا  المفي ة لكل سكان الفالم من في ل إيميا  

هيياب اصعييد  الفسيية الممفهمية بسيمس  المليد من السهع والفدما ت ولكين بعايي  هيذا اصعييد  المفهيية كايي 
 ،مأسيييي  المؤسسيييا  الماليييية الدوليييية اصسيييواق لهسيييهع اللربيييية، ومحاربييية ال ييييوعية ويموذعهيييا الميميييويت ميييم

، ا سييما ميوفير يها بمسلولية الميمية ااضمصيادية، المي عهد إلوالما  ، صيدوق اليمد الدولي،البيب الدولي
الدول اليامية، لممأسي  عهيهيا ميميية لراعيية، وصيياعيةت وميع  ا يراد  العهيود  الممويل لهبييا  المحمية في 

 الميموية عه  أسا  اليارية ااضمصادية الييوك سيكية، مفر  هذا اليموذ  لهيمد من أ رال عد ت
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سييبفييا  المييرن الماايييي  ييهد  واد  رؤى بديهيية فيييي الميمييية، مماهيي  فيميييا يفييرل بيمييوذ  الميميييية 
لهسميرا ،  (Basic Needs)الايروريا  اصساسيية اليذي يف ي  أولويية لميوفير (Human Development) ا يسيايية
هيذا المدرسية أن اليميوذ   يالصيحية اصوليية، وفير  الفميلت ميدع مفهيم اصساسي، الملذية، الرعاييةمال ال

م فيي أمي  الحاعية مييافع الميميية إلي  مين هي (Trickle Down)الميميوي الييوك سييكي ليم ييؤد إلي  أن ممميا ر
اليييدفل،  فيييار واحيييد ميين فيييارا  الييييا ، وهييو إليهييات اليمييوذ  الميميييوي الييوك سيييكي يركييل عهييي  موسيييع

 بدعوى أيت يؤدي إل  موسيع الفيارا  اصفرى، ولكن ذلب  ير صحيس لألسبا  اآلميةأل
ضييد ا يييمم موليييع الييدفل بصييور  عادليية، ممييا يييؤدي إليي  الحييد ميين فيييارا  السمييرا ، إذ الييدفل والاييرو   ؛أوالً 

 ضهي   ما ممما ر إل  أسسلت
إن ال ريمية الميي يوايل بهيا المعمميع دفهيت ا مميل أهميية عين الكيسيية الميي حصيل بهيا عهييت، وفيي  ؛ثانياً 

ليييا ، ر ييم أن فراييية كهييذا اهيي  سييالد  لوضيي  الواضييع ا موعييد ع ضيية مهمالييية بييين الييدفل وحيييا  ا
  ويلت

ضييد ا مكييون الاييرو  اييرورية عهيي  ا  يي ق لمحميييق الكاييير ميين الاييروريا  اصساسييية لهيييا ، ماييل  ؛ثالثللاً 
 والامافيةت المساوا ، ويام الدعم ااعمماعيةالديممرا ية، و 

 
ممبيي  المياميا  الماليية الدوليية أد  ألمة الديون، في أوالل الامايييا  من المرن الماايي، إلي  أن 

ا مفيدو كويهيا ممدييد ليميوذ  اليميو الرأسيمالي اللربيي إلي  اليدول السميير ،  ، والميل الهيكهيسياسا  المكي  
" مموكلا  عه  عصا ا كيراا، ممابيل المموييل اليذي معيدا مين هيذا المؤسسيا  الماليية الدولييةت مايم "رو يمة

، محريير سيفر الصيرل لهفمهية المحهيية ،ن الفعيل فيي ميلاييية الدوليةمفه  مي، اليالسياسا  محريير المعيار 
 ومفصي  المؤسسا  ااضمصادية الحكوميةت

الميممدون لهذا ااسمراميعية الميموية ي يرون إل  مياضاها مع اسمراميعية الميمية ا يسايية، المبيية 
ا  المكيل الهيكهي أد  إل  لياد  عه  موفير الحاعا  اصساسية لفيسان في الدول السمير ، إذ أن سياس

عدم الفدالة ااعمماعية، ولياد  بؤ  السمرا ، ر م المحسن في كسا   وففالية اصدا  في ااضمصاد الكهيت 
، ماليملامن مع هذا اليمد لسياسا  المكيل الهيكهي يمد أوسع لكل يموذ  الممدم والميمية اللربي الرأس

 The)البي  اللربي يسستت الممرير ال هير بأسم ممرير  بريدم يد وعا  اليمد، هذا المر ، من دافل 
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Brundtland Report) الذي وافمت المسواية الدولية لهبيلة والميمية(WCED)  لس  ايمباا 1987في عام ،
الممارير والدراسا  المي ممال   ت عاد  يمالن هذا الممريرضة بين الميمية و اارها البيليةالفالم إل  الف 
، وكان مال إل  يموذ  الميمية المسمدامة، المي ياد  باايملة بالبيب الدولي واصمم الممحد من  فبمي البي

 ذلب في أوالل المسفييا  من المرن الماايت
وم بيهاييية المييرن الف ييرين أصييبس هييياب ضبييول واسييع لمسهييوم الميمييية لييدى كييل الييدول، عهمييا  بييأن المسهيي

واليارييييا  الميييي اي همييي  مييييت، والمعربييية الميمويييية الميييي مأسسييي  عهييييت، ممييي  كههيييا فيييي إ يييار مف ييييا  
اليميوذ  اليدييوي اللربيي، اليذي ميا للييا يممبيع امييارا المفرفيية والم بيمييةت لميد محميق يعياح ميميوي كبيير فييي 

لكاييير كييذلب فييي معييال دول  ييرق  سيييا، وممييدم فييي مؤ ييرا  اليييامن المييومي عهيي  مسييموى الفييالم، ومحمييق ا
الميمية ا يسايية، من حيث المفهيم، وموضفا  الحيا ت لكن كايي  هيياب أيايا  إفساضيا  كبيير ، ا سييما فيي 

 إفريميا عيو  الصحرا ت
 المعربة الماريفية لهميمية عه  مسموى الفالم عراة لهيمد من لاويمينأل

الفدالية فيي مولييع اليدفل، اليذي كيان أحيد أسيبا   ميافع الميمية ليم مميولا بصيور  عادلية، بيل إن عيدم ؛أوالً 
م روعية الميميية كبيديل لهيميو، الداد عبير السييوا  الفمسيين مين عمير المعربية الميموييةت عيدد اليذين 

، ر يييم يييية ايييل عالييييا، بيييل مصييياعد فيييي بفييي  المييييا قهيييم فيييي حالييية مييين السمييير الميييدضع وسيييو  الملذ
 الفالمت المكاس  المي حمممها ال بمة الوس   عه  مسموى

كييان هييياب أايير مييدمر لهميمييية عهيي  البيلييا  والبييييا  ااعمماعييية المحهييية، فكاييير ميين المعممفييا   ؛ثانيللاً 
الصيييد المر ييد لهمييياا، و المحهييية الممهيدييية مييم مييدميرها بسييب  الم ييع العييالر لهلابييا ، وااسييمفدام  ييير 

ويميي   ،ة ميين مهييوث بيلييي حييادالييدول الياميييالف ييوالي لألسييمابت كييذلب مفييايي الميييا ق الحاييرية فييي 
، وفيييي الميييياا اليايسييية، ويايييم الصيييرل الصيييحيت ليييذلب، مميييول المميييارير فيييي سيييبل اايمميييال، واامصيييال

الصييادر  عيين البيييب الييدولي والمؤسسييا  الدولييية اصفييرى المييي مهييمم بماييايا البيليية والميمييية، إن السسيياد 
ليييي  ايهيييييار اليييييام البيلييييي، إذا لييييم يوضييييل، فسييييول يييييؤدي إليييي  ايهيييييار كييييل المكاسيييي   الميموييييية، بييييل وا 

 ا يكولوعية اصساسيةت
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، فيييإذا اياييياف  إليهيييا م ييياكل السسييياد البيليييي فيييي اليييدول هيييذا م ييياكل عهييي  ضيييدر كبيييير مييين الف ييير
الصييييياعية الكبييييرى، فييييإن الحيييييا  عهيييي  اصر  مهييييدد  بف يييير حميميييييت إن اليايييير  السيييي حية إليييي  الميمييييية 

المييال لكييل الييدول، المييي هييي فييي مراحييل مفمهسيية لهييذا الصييفود، هييي باعمبارهييا صييفود إليي  أعهيي  فييي سييه م 
يايير  مايييههة و يييير كافيييية لهمييرن الحيييادي والف يييرينت لميييد أدى الييوعي المملاييييد بمفيييا ر اليميييوذ  الميميييوي 

 السالد إل  ملايد المبول لمسهوم الميمية المسمدامة  فما هي هذا الميمية المسمدامة 
 
 ةتعريف التنمية المستدام -1.1

لهفيالم  (buzzword)هيي الكهمية ال ي ايية  (Sustainable Development)يمكن المول إن الميميية المسيمدامة 
ا  في بدايا  هذا المرن، فالكم الهالل من البحوث، والكمي  والممياا ، ومراكيل البحيث الفهميي، والمؤسسي

ييية المسييمدامة مؤكييد هييذا الحميمييةت ، المي ييلهة بماييية الميموالميامييا ، الدولييية واصوربييية، بييل وحميي  الييدول
 ا فيييي المكيييان المفصييي  لهبحيييث فيييي محييير بويمكييين مأكييييد كيييل ذليييب بكمابييية الكهمميييين ا يعهييييليمين أعييي 

(Google)  لم يأ  اسمعابة لم ياكل الميميية فيي  يمري ت ومن المهم مأكيد أن مسهوم الميمية المسمدامةبا
اليدييوي اليميوذ   هيميالن الكوييية السيالبة لم بيميا أكبير، لالدول اليامية فحس ، بل كيان اسيمعابة، بصيور  

،  يييية أو فمييير ، ، أن يمييا  ممييدم أو مفهييل أي دولييةالرأسييمالي اللربيييت لييذلب فييإن المسهييوم يفيييي، عمهيييا  
 عه  أسا  مفايير ااسمدامة في الميميةت

فرييل ي يسي اللهييل أي صن مسهوم الميمية المسمدامة ما لال يمبهور  ويم كل، لن يعد الباحث عين م
إعماا بهذا الصدد، والمفريل اص هر، الذي يوردا أي باحث في هذا الموايوا،  هيو ذليب اليذي ورد فيي 

 ممرير لعية بريدم يد الم ار إليت، حيث عرل الميمية المسمدامة بأيهاأل
عه  مهبية الميمية المي مهبي حاعا  اصعيال الحالية دون أن مفر  لهف ر ضدر  أعيال المسممبل 

 حاعامهمت
فيي ل السيييوا  المييي مهيي  ممرييير بريدم يييد، وبفييد اليمييا  الكايييل الييذي مفيير  لييت المسهييوم، مبهييور  

  (1) : ضاايا الميمية المسمدامة في إ ار اليموذ  الدييوي الرأسمالي في اآلمي
                                                 

(1)
  Basic Principles of Sustainable Development, Harris, J. H. (2000), G-DAE, Working    
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إيما  السهع والفيدما  عهي  يكون الياام مسمداما  اضمصاديا ، إذا كان ضادرا  عه   :القضية االقتصادية -1
، ميين الييد ْين الفييارعي ممكيين السييداد ، ومسييموىا مسييموى ميين الحكوميية ميسييور المييياد، وعهيي  حسييالييدوام

 وعه  معي  اايحرال ال ديد في الموالن بين الم اعين اللراعي والصياعيت
لميوارد، وأن يمعييي  اليايام المسييمدام بيلييا  يعيي  أن يحيافا عهي  ضاعييد  مسيممر  ميين ا :القضلية البيييللة -2

، لهساي   واليساييا  (Sink)، ولوايسية البيلية كبالوعيةد عن الحد ليام الموارد الممعدد ااسمل ل اللال
مدامة وأن يسميسد من الموارد  ير الممعدد  فم  بممدار ما أمكن اسمامارا في بدالل لهات ممامن ااسي

اصفييرى، مميا ا ييييدر  عيياد   والوايالل ا يكولوعييية، البيليية حسييا الميييوا الحييوي، ااسييممرار الميييافي
 مح  مصييل الموارد ااضمصاديةت

مسيموى  ، وأن ييوفريعي  أن يحميق الفدالية الموليفيية اعمماعييا   لمسيمدامالياام ا القضية االجتماعية : -3
صييييحة، وأن يييييوفر الفييييدل بييييين المفهيييييم وال  كافيييييا  ميييين الفييييدما  ااعمماعييييية، بمييييا فييييي ذلييييب فييييدما 

 ، وأن يوفر المسلولية والمحاسبة السياسية، والم اركة ال فبيةتلعيسينا
 

الممليييرا  ااضمصييادية، والبيلييية، وااعمماعييية، كههييا مفامييل باعمبارهييا ياييم عللييية لياييام واحييد أعييم، 
ن كان لكيل يايام علليي مي ميت اليدافهيت إن  مين  ،(Interdependent)هي ممساعهة، ومفممد  عه  بفاهاو  وا 

المسمحيل محهيل الياام ال يامل كهيت فيي وضي  واحيد، ليذلب ابيد مين الدراسية العلليية، باعمبيار أن الكيل ا 
يمكن أن يفميل بكسيا  ، وا يمكين حسايت عهي  اليدوام، إذا ليم مكين الييام العلليية المكويية ليت مفميل بصيور  

المسيمدامة ممكيية فمي  فيي حالية أن الييام العلليية المكويية، واليايام ككيل، مفميل  حسيةت لذلب فإن الميمية
كما هو م هو ، وفي وض  واحدت ور م عدم العلم باامعاا الذي سول مأفذا الميميية المسيمدامة، إا أييت 
مييين الايييروري محدييييد المكوييييا  اصساسيييية لهيايييام، ومحدييييد مؤ يييرا ، مييين الممكييين أن مميييديا بمفهوميييا  

رية، ومواميية، عيين مييدى صيي ح اليييام العلليييية المكوييية، وكييذلب عيين الياييام الكهيييت إن المؤ يييرا  اييرو 
 مفيي الميا ، والميا  يمماي المفريل الياري لهمساهيم المي سول مما ت

 

 (1  البفد البيلياقتصاديات التنمية المستدامة:  -1.1

                                                 
(1)

 Economics of Sustainability, Harris, J.M., in A Survey of Sustainable Development,     
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البيلية فيي إ يار يموذعهيا المحهيهيي، مايل حاول  اليارية ااضمصادية الييوك سيكية اسميفا  ضايايا 
إدفييييال مكهسيييية السسيييياد البيلييييي، واضمصيييياديا  المييييوارد ال بيفيييييةت لكيييين اليايييير  العيييياد  إليييي  ضاييييايا الميمييييية 
المسمدامة مؤكد ارور  المراعفة ال امهة صهم اصسي  الميي يميوم عهيهيا عهيم ااضمصياد، مايل مسياهيم رأ  

 ااسمامار، واليمو ااضمصاديت المال، الممييم، الموليع، اادفار،
يية، أسيا  الميم هيو (Manufactured Capital)الياريية ااضمصيادية السيالد  مفمبير رأ  الميال المصييوا

المال ا يسايي الفهم، المهارا  المكمسبة(، بييما الموارد ال بيفيية مفاميل  مع إع ا  بف  ااعمبار لرأ 
 مية فاصة لها في اليماذ  ااضمصادية ا يماعيةتعاد  كمدف   إيماعية وسي ة، لذلب ا أه

أمييا اليييام واصيسيياق ااعمماعييية المييي يمأسيي  عهيهييا الي ييا  ااضمصييادي،  فهييي عيياد  فييي الهييام ت 
لكن اليارييا  ااضمصيادية فيي إ يار الميميية المسيمدامة، ميبييي عهي  فهيم أوسيع ليرأ  الميال، باعمبيارا كيل 

اعيت ويمكييييا، بيييا   عهيي  هييذا السهييم اصوسييع، ممييييل أربفيية أيييواا ميين أصييول ميييمن أو مسيياهم فييي مييدفق إيميي
ورأ  المييال   رأ  المييال ا يسييايي  رأ  المييال ال بيفييي  مييوالأل رأ  المييال المييادي المصيييوارؤو  اص

 ااعمماعيت
، ورأ  اليارييية ااضمصييادية الممهيديييةرأ  المييال المصيييوا هييو عيياد  مييا ي ييار إليييت بييرأ  المييال فييي 

ل ا يسايي الممصود بت الفهم المهيي والمهارا  المهيية المكمسبة لدى ا يسانت هذان الرأسماان هما الما
ميا مؤكيد الياريية عهي  أهميمهميا عياد ت لكين الميميية المسيمدامة مفميرل بأهميية بميية رؤو  اصميوال، فيرأ  

ااعممياعي يفييي م هيق الفهيم المال ال بيفي يفييي اصر  وكيل ميا يمفهيق بواالسهيا البيليية، ورأ  الميال 
، وكيذلب كاليايام الميايويي، وحميوق المهكييةالمكمس ، واصحكيام الممايمية فيي امافية ومؤسسيا  المعمميع، 

الف ضييا  ااعمماعييية، والياييام اصف ضييي الييذي يحكييم كييل ذلييبت مفمبيير عميييع هييذا اصيييواا ميين رأ  المييال 
 دامة، وا يمكن إح ل واحد مكان اآلفرتارورية لهي ا  ااضمصادي، في إ ار الميمية المسم

إن عمهييييييية ا بييييييدال بييييييين رأ  المييييييال المصيييييييوا ورأ  المييييييال ال بيفييييييي المييييييي مسمراييييييها اليارييييييية 
نت إن أسييي وا  مييين ضيييوار  ياييير إليهميييا باعمبارهميييا ممكيييامهالييوك سييييكية  يييير صيييحيحة، بيييل اصفايييل الي

ي مفلون السمب في الميا (، وفيي حالية ا ميدادا  الصيد، ما  ، ا ضيمة لت دون موفر رأ  المال ال بيف

                                                                                                                                                  

    Harris, J.M., et al. (eds). Island Press (2001), London.                                                     
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عهيييي   (Constraint)المالييييية الاييييرورية ميفييييدم البييييدالل ممامييييا  ت لييييذلب فييييإن رأ  المييييال ال بيفييييي هييييو محييييدد
ااضمصيياد الكهييي، بحيييث ا يمكيين أن ييمييو الياييام ااضمصييادي أبفييد ممييا مسييمس بييت  اضيية البيليية ال بيفييية، 

يكييون ال يير   أن (1 يسايييا ت لييذلب اضمييرح بفيي  البيياحاين (Sink)كبالوعييةسييوا  فييي إمييدادها لهمييوارد، أو 
اصدي  الاروري اسمدامة رأ  المال ال بيفي هو حسات، بحيث يكون هياب ضيايون لحسيا الممعيدد مييت، 
كالمييياا واللابييا  واصسييماب، وضييايون  فيير للييير الممعييدد، ماييل السحييم الحعييري والبمييرول والمفييادن عمومييا ت 

يمميييرح بريامعيييا  اضمصييياديا  يميييوم عهييي  اعممييياد ال اضييية ال مسيييية، اللراعييية الفايييوية، الحيييد مييين  وهيييياب مييين
 السكان، السهع المفم ر ، الموس  في ااسمه ب، والمساوا  بين اصعيالت

مفر ل الميمية المسمدامة أحيايا  باعمبارها الفدالة بين اصعيال، بحيث مرث أعيال المسممبل من رأ  
في، وااعمماعي، وا يسايي، والمصيوا بمدر  مساو  لما هو مماح لهعيل الحالي، كحد  أدي ت المال ال بي

اليارية ااضمصادية الييوك سيكية ميار إل  هذا المواوا باعمبارا مفايم الميسفة المحصهة من 
يع اصمال ااسمه ب السهفي بين اصعيال، ومن ام فإن ضاية الميمية المسمدامة ا مفدو كويها المول 

واصمر يفممد عه  محديد سفر الفصم  ت(Intertemporal Allocation of Resources) لهموارد عبر اللمان
(Discount Rate) الذي بمممااا ممم الموالية بين المكهسة والميافع لألعيال الحاار  والمي في المسممبلت ،

هة عه  المصهحة اآلعهة، فهياب دالما  وسفر الفصم عاد  يبي  عه  أن المصهحة الفاعهة ممدمة ومسا
 محيل ل سمه ب الفاعل لهموارد عه  حسا  اآلعلت

مم يمد هذا المبسي  المفل لماية الميميية المسيمدامة عهي  أسيا  محييل اصعييال الحاليية لمصيالحها، 
سيممبل، وعه  أسا  أن افميار سفر الفصم يفيي فر  اصعيال الحالية لذوضها وفيارامها عه  أعيال الم

المييي ضيييد يكيييون لهيييا مميييدير مفمهييل لهمصيييالس والمساسيييدت كيييذلب فيييإن الكاييير مييين اآلايييار السيييالبة ل سيييمل ل 
، لييذلب ليي  مييا بفييد وفييا  اصعيييال الحاليييةالب ييري لهمييوارد، ا ماهيير إا بفييد فميير  حايياية  ويهيية، ضييد مممييد إ

مفدام سييفر الفصييم ضييد يكييون يصييف  حسييا  وممييدير ماييل هييذا المساسييد عيييد امفيياذ المييرارت لييذلب فييإن اسيي
، أي فيي ل فميير  حيامييت، ولكيهييا ا مصييهس كمفيييار لموليييع وليييع اصماييل لمييوارد العيييل الحيياليمسيييدا  فييي الم

 الموارد بين اصعيالت
                                                 

(1)
     Natural Capital and Sustainable Development, Constanza, R., and Daly, H., in : A 

Survey of Sustainable Development     مرجع

                                                                                                                           سابق
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إن محميييق الفداليية بييين اصعيييال يحمييا  إليي  ضييايون ل سييمدامة يؤسيي  عهيي  اسييمفدام المييوارد، وكييذلب 
مفدام مبيدأ ت لذلب هيياب اضميراح بيبيذ المفييار ااضمصيادي فيي هيذا الحيال، واسياآلاار البيلية لهذا ااسمفدام

، الييذي يعيي  م بيمييت عيييدما يكييون الاييرر البيلييي (The Precautionary Principle)ااحميييا  أو ااحمييرا 
 المموضع كبيرا ت وهذا يفيي معاول  لية السوق إل   ليا  المعممع، بميمت ومماصدا ومؤسسامتت

الموليع بين اصعيال ا مفي  لها إن ليم ممحميق فيي إ يار العييل الواحيد، مميا يايير، فيي إ يار عدالة 
رأ  المال ال بيفي، أسلهة ممفهق بحموق المهكية بيين الفيام والفيا  لهيذا الميواردت فميا  ، مين يمهيب حيق 

لم يياا ميين المييوارد، لييذلب مهكييية المييوارد العييييية والسييمكية والمييياا  إن السمييرا  يفممييدون كايييرا  عهيي  المهييب ا
هيييم اصكاييير مايييررا  مييين المهيييوث البيليييي، ومييين ايييم فيييإن محمييييق معمميييع أكاييير عدالييية يمايييمن مماومييية سيييو  

 اسمل ل المأل اليافذ، من اصفراد والهيلا  والمياما ، لهموارد ال بيفيةت
مالييا  عبير  ليية   هياب أياا  م كهة الممييم بين  لية السيوق و لييا  المعمميع، فمميييم الايرر البيليي،

السوق، ضد يفممد كايرا  عه  مين يميع ذليب الايرر، حييث ييبف   الايرر الواضيع عهي  السميرا ، وييام ن ذليب 
الييذي يفاييييت اص ييييا ، بييمييا ضييد مف ييي  ليييا  ممييييم أفييرى، مفب يير عيين ضيييم المعممييع، أولايييا  أكبيير لألاييرار 

همة بكيسية مسيفير البيلية ال بيفيية، بكيل ميوعهيا الحييوي الواضفة عه  السمرا ت ام هياب الم كهة اصكبر الممف
، هيييذا المميييييم، فههبيلييية ضيمييية ذامييييةويامهيييا ا يكولوعيييية، وميييا إذا كايييي   ليييية السيييوق مسيييم يع المييييام بمايييل 

 بعاي  كويها مصدر موارد اضمصاديةت
 
 األبعاد االجتماعية للتنمية المستدامة: -1.1

، رسية الميميية ا يسيايية المسيمدامة، الميي ذكرييا  رفيا  ميهيا سيابما  مدالبفد مماهت اعمهادا  عهما   هذا
والميييي مفييييي بميييوفير الحاعيييا  اصساسيييية لهسميييرا ، باعمبارهيييا أولوييييا  الميمييييةت يهفييي  الفيييالم الباكسيييمايي 

 (1)أل ( أهم سما  هذا المدرسة في اآلميالراحل  محبو  الحق

                                                 
(1)

 The Human Development Paradigm. Mahbub ul Haq, in : A Survey of Sustainable       

      Development.     (مرجع سابق )  

)                                                                                                                                              
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يحميييا  إليهيييا حمييي  ا محيييد الميميييية مييين فييييارا  بفييي  أفيييراد المعمميييع، والمهيييم هيييو  :(Equity)العداللللة -1
الفدالييية فيييي السييير ، وليييي  بالايييرور  فيييي اليميييالنت وميييرى هيييذا المدرسييية أن الوصيييول إلييي  السييير  

، ممييا ضييد يفيييي ملييييرا  عييذريا  فييي هيكهيية مييوق ا يسييان اصساسيييةااضمصييادية، والسياسييية، هييي ميين ح
المعممييييع، فاصصييييول الميمعيييية ضييييد محمييييا  إليييي  إعيييياد  موليييييع، كمييييا فييييي سياسييييا   فييييي (Power)المييييو  

ا ص ح اللراعي، والسياسا  المالية ضد مصبس ارورية  عاد  موليع اليدفل لمحمييق عدالية أكبير، 
ويام الممويل ضد محما  إل  إص ح، بحيث يمك ن الذين ليس  لهم اروا  مادية من الحصيول عهي  

ياسية ضد محما  إل  ي ير الديممرا يية، حمي  ا ممركيل السيه ة فيي أييدي اصارييا ، ممويل، واليام الس
 وابد من امان حموق اصضهيا ، واليسا ، و ير ذلب من المسمافسين، والمفلولين اعمماعيا ت

مفيي امان أن فر  اليا  سول مكون مماحة عبر اصعيال، مميا يفييي  :(Sustainability)االستدامة -2
ؤو  اصميوال، ال بيفيية وااعمماعيية وا يسيايية والمادييةت وا يمصيد بيالحسا إبمالهيا عهي  حسا كيل ر 

هيلمهييا اصصييهية، ولكيين بمفييي  حسييا ضييدرمها عهيي  إيمييا  الحيييا  ال يبيية لهيييا ، عهيي  الييدوامت كييذلب ا 
عي  ييبلي حسا المسموى الحالي من السمر صيت ا يمكن اسمدامة حسايت عهي  الميدى البفييد، ليذلب و 

 إعاد  موليع الاروا  والموارد من الدول الليية إل  مهب السمير ت
الم هيييو  ااسيييمامار فيييي رأ  الميييال الميييادي ورأ  الميييال ا يسيييايي، وحسيييا  :(Productivity)اإلنتاجيلللة -3

بيليية ااضمصيياد الكهييي بمييا يياسيي  إ ييباا الحاعييا  اصساسييية لفيسييانت إن  رفييع إيماعييية اليييا  ميين 
كسييا  المهييارا  لهييو اسييمامار مهييم وميييمن لصييالس المعممييع، ولكيين ا ييبلييي اليايير  فيي ل المفهيييم وا 

 إل  ذلب باعمبارا معرد وسيهة لمحميق اليمو ااضمصاديت
لمحييييرر ميييين الميييييود والييييمحكم ااضمصييييادي وي ييييمل الديممرا ييييية السياسييييية، واأل (Empowerment)التمكللللين -4

، وا  يراب اليا  الم ياركة، بصيور  ذا  مفيي  م يع كل، وا مركلية المو  والسه ة، بحيث يسالمسر 
يساذ المرارا ت مبدأ الممكين يأفيذ مسهيوم الميميية ا يسيايية  كل ففاليا  المعممع المديي في صياعة وا 

سيييميفا  حميييوق ا يسيييان فيييي أبفيييد مييين معيييرد إ يييباا الحاعيييا  اصساسيييية، با المسيييمدامة إلييي  ميييدى
 والامافيةتالسياسية، وااعمماعية،  المعاا 
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 المبادئ العامة للتنمية المستدامة: -3.1
ابد من امان أن الميرارا  ااضمصيادية ممايمن وعييا  بااارهيا البيليية وااعمماعيية، والفكي   اايدما أل -1

 صحيست
 ييبلي إدار  البيلة وااضمصاد لمصهحة اصعيال الحاار ، والمسممبهةت المدبيرأل -2
ابد أن يمحمل عميع  أفيراد المعمميع، مايامييا ، المسيلولية فيي المحافاية عهي   المسلوليةألال راكة في  -3

 البيلة ال بيفية، وااعمماعيةت
ييبليي م يوير الميدر  عهي  مأوييل الميرارا ، والسياسيا ، والبيرامن، فيمييع أو يفسيل  اارهيا  در  المساسدأل -4

 السالبة عه  ااضمصاد، والبيلا  ال بيفية وااعمماعيةت
ييبليييي حسيييا الفمهييييا  البيليييية اصساسيييية، والمييييوا الحييييوي، وكيييل اصيامييية البيليييية الميييي مفمميييد  الحسييياأل -5

وارد الممعييدد ، بالمييدر الييذي يحسييا معييددها عهيي  الييدوام، وأن يفممييد عهيهييا حياميييا، وكييذلب حصييد الميي
 الحكمة والكسا   في اسمفدام موارديا الممعدد ، و ير الممعدد ت

عاد  اسمفدام ومدوير ما ييمعت المعممعت ممهيل اليسايا أل -6  ييبلي بذل العهد في ممهيل اليسايا ، وا 
ردييييا ال بيفيييية عهييي  اليييدوام مييين حييييث الميييدرا ، واليوعيييية، ييبليييي مفلييييل إيماعيييية موا مفلييييل الميييدرا أل -7

 والسفةت
 ييبلي ااعمهاد في إعاد  إص ح وعمار  ما فسد من بيلميات  إعاد  الفمران وا ص حأل -8
ييبليييي ااعمهييياد فيييي البحيييث، والم يييوير،  والمواييييل لمميييييا  محميييق اليميييو  ا بمكيييار الفهميييي والمميييييأل -9

 ا ال بيفية، وااعمماعيةتااضمصادي، ومحسا بيلمي
ييبلييييي أن يسكيييير عالميييييا،  بييمييييا يفمييييل محهيييييا ، فهييييي  هييييياب حييييدود سياسييييية، أو  المسييييلولية الفالميييييةأل -12

علرافييية، ليااميييا البيليييت هييياب حاعيية إليي  المفيياون دافييل كييل دوليية، وبييين الييدول، لفسييراا فييي دميين 
اصبفيييياد ااضمصييييادية، وااعمماعييييية، والبيلييييية، فييييي امفيييياذ المييييرار، وم ييييوير الحهييييول ال ييييامهة، والفادليييية 

 تلهم اكل
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 موجهات التنمية المستدامة: -3.1
يييل، ياييم لهمسييفير المياسيي  لهمييوارد، ييبلييي م ييعيع، ودعييم، م ييوير، وموا ااسييمفدام اصماييل لهمييواردأل -1

دار  ال ه  ، ا ، لم عيع ااسمفدام اصمايل لهيا، ومفصي  الموارد، مع موايل  ليا  الاوا  والفموا 
 لهمرارا  الميمويةتواسمصحا  المكهسة البيلية، وااعمماعية 

ع كيل الميوا يين عهي  الم ياركة  الم اركة ال فبيةأل -2 ابد من إي ا  المييابر ال يورية المياسيبة، بميا ي يع 
يساذا، من ف ل مدافع اآلرا  الحر  ، والمعادلة بالحسي ت  في امفاذ المرار، وا 

فيييي بيلييية عامييية، بأبفادهيييا ابيييد  مييين اليييوعي بيييأن عمييييع الميييوا يين  يييركا   فسييي  العيييياح وااحميييرامأل -3
ااضمصييييادية، وااعمماعييييية، وال بيفيييييةت لييييذلب يصييييبس ميييين الاييييروري مسهييييم واحمييييرام افييييم ل اآلرا ، 

 واحمرام ضيم اليا ، ومماليدهم، و موحامهم، حم  ممحمق إدار  عادلة لهموارد الم مركةت
لماعييد  المفهومامييية لبيلميييا ييبلييي م ييعيع، ودعييم م ييوير، ومعويييد، ا الوصييول إليي  المفهومييا  الكافيييةأل -4

ال بيفيييية، وااعمماعيييية، وااضمصيييادية، وممكيييين الميييوا يين، والفيييدل بيييييهم فيييي فييير  الوصيييول، فيييي 
 الوض  المياس ، إل  مهب المفهوما ت

ييبلي م عيع، ودعم، عمهييا  الميرار، والمف يي ، المسموحية  عمهيا  المف ي  وامفاذ المرار الممكامهةأل -5
ميييل بيييين الم اعيييا ، وذا  السفاليييية، والموضيييي  المياسييي ، والمسمصيييحبة آلاارهيييا بفييييد  والمحممييية لهمكا

 المدىت
 

 دور الفرد ف، التنمية المستدامة  -3.1
اليييوعي بمسهيييوم ااسيييمدامة كسكييير  عدييييد  ضيييد ميييؤدي إلييي  حهيييول لهم ييياكل ااضمصيييادية، وااعمماعيييية،  -1

 والبيلية، المسمفصية عه  الحهول الممهيديةت
ااضميييياا بيييأن ااسيييمدامة  هيييدل مهيييم وممكييين، عهييي  المسيييموى ال فصيييي ، وعهييي  مسيييموى المعمميييع  -2

 المحهي ، وعه  مسموى الواية، فالدولة، فالفالمت
مكوين حد أدي  مين السهيم لسكير  الميميية المسيمدامة، وكييل ممساعيل اصبفياد ااضمصيادية، وااعمماعيية،  -3

 البيليةت
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، والمييييام بيييالمكيل، والمسييياهمة فيييي إحيييداث ميييل لمحمييييق الميميييية المسيييمدامةبالفمكيييوين الميييلام  فصيييي  -4
 المليير الم هو  لمحميمهات

، اعد عهيي  محميييق الميمييية المسيييمدامةالميييام بييالمليير الم هييو  فييي يمييي  الحيييا  ال فصييي، الييذي يسييي -5
 سوا  في الميلل أو الفملت

ة في  ورى المرار، سوا  عهي  مسيموى الحيي، أو م وير مهارا  المحهيل الياضد، والمفود عه  الم ارك -6
 المدرسة، أو الفمل، أو أي ميابر أفرى له ورىت

 المبادر  إل  ميويع مهارا  وفبرا  الفمل الم هوبة لهم اركة الساعهة في محميق الميمية المسمدامةت -7
الميايور ال فصيي الاييق، مفه م كيل ميار إل  اصمور في أبفادها الفالمية بفيد  المدى، بدا  عين  -8

ع اآلفرين عه  الميام بذلبت  و ع 
 

 علم االستدامة -3.1
يفييمم هييذا العييل  ميين البحيييث  يا الممفهمييية بالميمييية المسييمدامة،اآلن وضييد فر يييا ميين مبيييان أهييم الماييا

م  يهد ميي د وايمية 2222بالم ور المفرفي اصهم في ضايميا، أا وهو عهيم ااسيمدامةت ديسيمبر مين عيام 
ميييييية أصييييييدرها عييييييدد كبييييييير ميييييين أميييييييل عهمييييييا  الليييييير  ميييييين مفمهييييييل اليحييييييل الفهمييييييية، وأسييييييموها "عهييييييم ها

 (1)ت ويمكن مهفي  أهم محاور الوايمة كاآلميأل  (Sustainability Science)ااسمدامة"
، فيييالعهود الميييي مبيييذل لهوفيييا  باحمياعيييا  يميييية فيييي الفيييالم ا يمكييين اسيييمداممتإن المسيييار الحيييالي لهم

، مهييدد اليييام بفييدم المسيياوا  وهيمييية ا يسييان ، ولكيييت يمسييممملايييد  ميين الب يير فييي عييالم ممييراب اصعييداد ال
الاييييرورية الداعميييية لهحيييييا  فييييي اصر ت إن المحييييديا  البالليييية المفميييييد المييييي ميمايييير الب ييييرية، ميييييذر بهييييا 

عيييري فيييي الحييييا  المسييياع   الميييي ميييمم الييييوم فيييي الملييييرا  الميافيييية الفالميييية، والمحيييوا  الهالهييية الميييي م
 ااعمماعية، وااضمصاديةت 

الحيييا  عهيي  اصر ، إن الوفييا  بااحمياعييا  ا يسييايية الاييرورية، مييع المحافايية عهيي  اليييام المييي مييدعم 
، لفمهيية اايمميال الب يلية يحيو الميميية المسيمدامةت إن  هيياب اسيمعابة ممماي المسريع، عهي  مسيموى الفيالم

                                                 
(1)

 Sustainability Science, Kates, R.W., et al. (2000), Belfer Center for Science &             

       International Affairs, Harvard University, U.S.A.                                                                                                                      
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معممييع الفهمييي فييي مفمهييل أيحييا  الفييالم، وميين م ييار  عهمييية  ييم ت هييذا ممييدر  لهييذا المحييدي ميين ضبييل ال
العهيييود الفهميييية الداعمييية ل يمميييال إلييي  الميميييية المسيييمدامة مميييود إلييي  بيييلوج معيييال عهميييي عدييييد هيييو "عهيييم 

 ااسمدامة"ت
ن إن عهم ااسمدامة يرك ل عه  المساعل الديياميكي بين ال بيفة والمعممعت إن السهم الم هو  ييبلي أ

، والفصال  ا يكولوعية، (Global Processes)يسموع  المساعل بين الفمهيا  ال امهة عه  مسموى الفالم
وااعمماعية، صماكن وض اعا  بفييهات إن ال بيفة ا ضهيمية لهكاير مما يود عهم ااسمدامة موايحت، 

 Processes) (Key   المسماحيةمفيي أن اصبحاث  المفيية  عهيها أن ممفهم كيل مدمن  مأايرا  الفمهيا
عبر مداها، من المحهي إل  الدوليت كذلب مم  الحاعة إل  إحرال ممدم أساسي في ضدرميا عه  فهم 

ويوا ، (Self-organizing Systems)عمهة من الماايا، مال سهوب اليام المفمد  ذا  الميايم الذامي
، والفيارا  المماحة الو  الممفدد ، والممساعهةمع( لهالمعم –ابا  المي مأمي من ياام  ال بيفةااسمع

لموليل  رق ممفدد  لهمفرفة، والمفهيم، بحيث يسم يع أفراد المعممع، بأعيدمهم المفمهسة، الفمل في 
 وضهة المفهوما ت ،(Uncertainty)ميا م مح  ارول ممميل بفدم اليمين

المساعهييية بييين المعممييع وال بيفيية وضيييدر  ابييد ميين مركيييل اهممييام البحييث الفهمييي عهييي  حميميية السييمة 
المعممييييع عهيييي  ضييييياد  هييييذا المسيييياع   فييييي مسييييارا  مسييييمدامةت لييييذلب فييييإن  اصسييييلهة المالييييية مماييييل اصسييييلهة 

 الارورية المي ييبلي أن يبدأ بها عهم ااسمدامةأل
المصيور ، و (Lags)كيل يمكن لهمساع   الديياميكية بين المعممع وال بيفة  بما في ذلب المفه سا  -1

، أن م ْسييَمْوَع  بصييور  أفاييل فييي اليميياذ  والمصييورا  اليا ييلة، المييي مييدمن الياييام (Inertia)الييذامي
 البيلي، والميمية ا يسايية، وااسمدامة 

بفييييد  الميييدى، فيييي البيلييية والميميييية، بميييا فيييي ذليييب ااسيييمه ب  (Trends)كييييل ميييؤدي اامعاهيييا  -2
 ال بيفة والمعممع ب رق ذا  ع ضة بااسمدامة  والسكان، إل  إعاد  م كيل المساع   بين

، فيييييي اليايييييام (Resilience)، أو المكييييييل واارميييييداد(Vulnerability)ميييييا اليييييذي يحيييييدد المابهيييييية ل يهييييييار -3
 ااعمماعي(، في أماكن بفييها، وصيواا محدد  من اليام البيلية، والحيا  الب رية  – ال بيفي
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فارضيية  ذا  ملييلى عهمييي، بحيييث مفمييل كيييام إيييذار مبكيير  ففييال  هييل يمكيين مفريييل حييدود  وعمبييا    -4
ال بيفيييية(  –له يييرو  الميييي إذا ميييم معاولهيييا ميييلداد ب يييكل كبيييير مفيييا ر مفييير  الييييام  ااعمماعيييية

  (Serious Degradation)لمدهور عد ي
بمييييا فييييي ذلييييب اصسييييواق، ضواعييييد السييييهوب  - (Incentives Structures)ميييا هييييي ياييييم بييييييا  الحييييوافل -5

المي مسم يع أن محس ن، بصور  فف الية، الميدر  ااعمماعيية  -ف ضية، الموايين والمفهوما  الفهميةاص
 عه  موعيت المساع   بين المعممع وال بيفة يحو مسارا  أكار اسمدامة 

اليييوم فييي معييال المراضبيية والممرييير (Operational Systems) ياييم الفمييليييل يمكيين دميين أو ممديييد ك -6
ماعييية والبيلييية بحيييث مسييم يع مييوفير موعهييا  أكايير يسفييا  فييي عهييود اايممييال يحييو لألوايياا ااعم

 ااسمدامة 
فيي يايم  مين أعيل  –مف ي يا ، وا  يرافا، وممويميا   –كيل يمكن دمن الميا   الفهمية المسممهة اليوم  -7

  (Societal Learning)والمفه م ااعمماعي(Adaptive Management) ا دار  المكي سية
 

فمم الورضة بالمول بأن عهم ااسمدامة الاروري لمفا بة الماايا المي مايرها هذا اصسلهة يفمهيل يو 
 إل  حد كبير في بييمت ومياهعت ومحمواا عن الفهم الذي يفهدا اليومت

 مأزق النموذج الدنيوي -3ت9 
وفييت ميين فييي ع مييا عيييدا ميين مصييالس، وألميي  بكييل مييا اآلن وضييد أع يي  اليمييوذ  الييدييوي اللربييي كييل

مساسييد، فييايمسع عييمٌّ  سييير ميين اليييا  بمهييب المصييالس، وي ييم  اآلن كييل كييالن حييي فييي البيير والبحيير بمهييب 
 المساسد، فإن اليموذ  ودعامت في مألق حميمي  ويمكن مهفي  المألق في اآلميأل

ساسيد، أصبح  المساسد الم بيميية لهيميوذ  راعحية عهي  المصيالس، وليم يفيد هيياب بيد مين در  مهيب الم ؛أوالً 
 كما بييا في الصسحا  السابمة من هذا البحثت

لي  من الممكن در  مهب المساسد دون الماحية بالكاير من مصيالس الميأل المميرفين المسسيدين ممين  ؛ثانياً 
 مك ن لهم اليموذ  في اصر ، ومهب ماحيا  دويها المهن واصرواحت
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يييية، ممايييل يميايييا  لهيميييوذ  ة، واصف ضيييية، والميمالحهيييول الم روحييية والم هوبييية، بمف يامهيييا المفرفيييي ؛ثالثلللاً 
، بحييث يسيمحيل يا لهيا فيي بدايية هيذا البحيث، مما   في مف يا  ضهبت الصه ، المي مفراالدييوي

 المفا ي مع مهب الحهول في إ ار اليموذ  الدييويت
 
أييين يمكيين أن ممحييرى الب ييرية مفرعييا  لهييا ميين هييذا المييألق فييار  اليمييوذ  الييدييوي  لييم يبييق إا  نإذ

فيارا  واحيدا ، فيي إ يار اليميوذ  الكهيي لهاياهر  ااعمماعيية، وهيو اليميوذ  الموحييدي، اليذي يمايل ا سي م 
 معه يت الماريفي اصمم، فإل  ذلب الفيار إذنت
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 الفص  الراب 
 

 المستدامة: تأسيس مقاصديالتنمية 
 

 مقومات التنمية المستدامة ف، النموذج التوحيدي -1ت1
يبييدأ ميين حيييث ييبلييي أن يبييدأ المأسييي ، ميين المصييدر اصول لهفهييم  الميير ن الكييريم،  فياييع ا  ييار 
 الفام ليموذعيا الميموي من في ل  ييا  يحسي  أيهيا مسيي بياللر ، إن  يا  اهلل  ايم ممبفيا  لميهعيية المير ن
الكييريم، يمييار  يموذعيييا لهميمييية المسييمدامة ميين فيي ل م ييبيهت بماييال ال ييعر  ال يبيية، المييي مييؤمي أ كههييا كييل 
حييين بييإذن ربهييات بفييد ذلييب يو ييل فييي المحهيييل الياييري بميهعييية يسييمههم بفاييا  ميهييا ميين ميهعييية الواييالل 

أود أن أؤكيد عهي  أن  ميا يفير  ، المي أ ريا إليهيا فيي م هيع هيذا البحيثت  (Amartya Sen)  لهفالموالمدرا
فيميا يسييممبل مين صييسحا  هييي معيرد أفكييار ابمدالييية فيي مواييوا هيو فييي  اييية الصيفوبة والمفميييد، ويبيييي 
عه  ما موصهيا إليت من يمالن في أبحاث سابمة أ ريا إليها، وا يكررهيات يبيدأ المحهييل بياليموذ  الموحييدي 

لييي بييين الممليييرا  الكهييية المفيييار، الييذي ممولييد الايياهر  ااعمماعييية ال موحيدييية فيييت ميين فيي ل المساعييل اصو 
الفمسة  ا يمان، الفهم، اليس ، المال، البيون(، ام من بفد ذلب، بحس  الارول، يميار  الواضيع بإدفيال 
ممليري الهوى والمماا الدييوي، ليدر  ما يمكن أن يمرم  عهي  مساعههميا ميع مملييرا  اليميوذ  الموحييدي 

 للة اصهمية عه  المسار الميموي الموحيديتمن  اار با
  فالمماصد (Constraints)، ومحددا (Means)، ووسالل(Goals)الفمهية الميموية في معمهها مماصد

أيا كاي  مكويامها ومسمواها  وضد أاب    مع معممع ما أن يحممها صفرادا،ممفهق بالحيا  ال يبة المي ي
  ي هذا الديياأللهكافرين  يبامهم فالمر ن الكريم                      

                                    

   )األحقاف().     
السردية والعمفية، المي يرى  (Processes)والوسالل هي عمهة المرميبا  المعممفية، والفمهيا 

المعممع أيها ما يهلم امفاذا لهسير ضدما  يحو محميق مهب الحيا ت والميود هي مهب الفوالق المي ممل في 
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 ريق المسير يحو الهدل، والمي ابد من أفذها في ااعمبار، فميها ما يمكن إلاحمت أو معاولا، اسيما 
مهب المي من صيع الب ر، وميها ما يصبس محددا  لهمسير  الميموية كالسين ا لهية  م ريفية و بيفيةت 

 رو هات  أما ااسمدامة فهي حال يرع  أن مصبس سمة لهمسير  الميموية مم  محمم   
 )اآلية المر يية العامفة لمماصد ووسالل الميمية في اليموذ  الموحيدي ضولت مفال أل   

                               

  )حيث عفه  اآلية الحيا  ال يبة ممصدا  يهاليا  يموفاا المؤميون في الدييا واآلفر ،  اليحل ،)
ويفد اهلل مفالي بمحميمت في الدارين، إن أفذ المؤميون بالوسالل  اصسبا ( ال لمة لذلب، وهيأل ا يمان، 

أل مفال والفمل الصالست ويفاد هذا المفي   يا  أفر من المر ن كما في ضولت  )           

                               

                      )ت(ت   
ن كاي   إذن الممصد الميموي في اليموذ  الموحيدي هو الحيا  ال يبة، كما في اليموذ  الدييوي، وا 
مكويا  هذا الحيا  ال يبة مفمهل في كاير من عياصرها بين اليموذعين، حيث يس  اهلل مفال   يبا  

ر  ا لب  فإن اليموذ  الموحيدي يحدد، بصو الكافرين إليهم ويس   يبا  المؤميين إليت مفال ت كذلب 
، أا وهيأل ا يمان في هذا الدييا مباعها ليمحمق ممصد الحيا  ال يبة لهمؤميينافيها، الوسالل الواع  

والفمل الصالست والحيا   ال يبة هيا هي حال من اصمن وال مأييية ور د الرلق يفي ها السرد  في 
المعممع المؤمن، ويمبارب كل  ي  حم  بيلة ال بيفة، ويأمن ا يسان من الفول عه  إيمايت ويسست 

)  ومالت وبييتأل                       

                           ))اليحل   ) 
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                          ) سبأ)        

                                   

      )اصعرال )                         

                            المالد (ت ) 
هكذا رم  اهلل مفالي الحيا  ال يبة عه  ا يمان والفمل الصالس، ورم  الحيا  الايكة عه  الكسر 

ن صاحبها لياد  في المال والبيين   أل والفمل ال الس حم  وا             

                 )المؤميون )  )                

                           ت( الموبة) 
المهم هيا هو المركيل عه  الوسالل، ومعويدها، صن الذي  إذا عهم الممصد، ومحدد  الوسالل، فإن

ا يمان،   يأمي باصسبا  عه  وعهها الصحيس بيدا وحدا إيماا المسببا  عه  أسبابها، امن لمن
حصول اليميعة الموعود أل الحيا  ال يبةت فإذا عهميا أن الميمية، في عوهرها، هي  (الفمل الصالس

عمهيا  يموسل بها المعممع إل  محميق الحيا  ال يبة، عال ليا المركيل عه  ا يمان والفمل الصالس، 
ن  ا يمان باعمبارهما ل  الفمهية الميموية، في اليموذ  الموحيديت وسول يمبين ليا من المحهيل ال حق أ

والفمل الصالس يي ويان أياا  عه  مماصد ووسالل، لكن االمسا  إل  اليمالن ضد يكون مسيدا  صسبا  
 (1)ممويمية، فيحما  إل  مؤ را  لهحيا  ال يبة بحيث يمحمق من مدى معويديا لألسبا ت 

 (ها بحالأل الميموية بفاها م ريفي، هي حدود اهلل، ف  ييبلي معاول  (Constraints)الميود

                       بل ال ريفة هي   (،( البمر
تال الميميةت ام هياب ضيود  بيفية، هي سين اهلل المي  ي عيبميت الح ل، الحرام(ف سيروالسيا  الذي م موع 

ا معد لها مبدي   وا محوي   فالموارد ال بيفية ما  ، بفاها، كالمفادن، يوعد في اصر  بكميا  
محدد ، وا يمكن ليادمها، والموارد الممعدد ، كاللابا ، معدد يسسها بيس  مفيية، فإذا مم اسمه كها 

                                                 
(1)

  193، ص  1أنظر ترجيح اإلمام الشاطيب عدم االلتفات إىل املسببات يف املوافقات ، ج     
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اليس  مياضص ، وهكذات وأفيرا  هياب كم هالل من ضيود اصعرال، والمماليد،  بمفدا  أعه  من هذا
   أل والفادا ، والموايين، ياع الب ر بفاا ميها إصرا  عه  أيسسهم، بمح  أهوالهم      

                

      ؛(( اليحل                         

                           أو (( المص ،

  من ضبل  وا ي  الب رأل مواع عهيهم                      

   (ت  افر) 
إذا محدد  المماصد  الحيا  ال يبة(، والوسالل  ا يمان، الفمل الصالس(، والمحددا   سين 
م ريفية، سين  بيفية، أعرال اعمماعية(، فإن  اهلل مفال  ضد كه ل كل مؤمن أن يبذل وسفت، إيمايا  

)   وعم   صالحا أل                      ت( البمر) 
اسمدامة الحيا  ال يبة والميمية المحممة والحافاة لها أمر مر و  وم هو ، وفي إ ار اليموذ  
الموحيدي فإن  الذي امن محمق الحيا  ال يبة، لمن موسل إليها با يمان والفمل الصالس،  ر  دوام هذا 

 اليفمة بمداومة المكهسين عه   كرها، والصبر والمواصي عه  الابا  عه  ذلبأل        

                            )اصيسال )     

                      )ت إبراهيم) 
هكذا ممحدد الفياصر المحهيهية لهيارية الميموية في اليموذ  الموحيدي  مماصد ووسالل وضيود 
ووسع مكهيسي واسمدامة م رو ة  ولم يبق إا موايل هذا اصدوا  المحهيهية في مبيان مفالم مأسي  

ذلب يمار  اليموذ  المحهيهي بماال  يارية الميمية المسمدامة عه  مماصد ال ريفة ا س ميةت لكن ضبل
 من المر ن الكريم، هو ماال ال عر  ال يبةت
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 نموذج الشجرة الطيبة التنموي -1.1
يموذ  ال عر  ال يبة الميموي، الذي يفبر عيت ال كل في الصسحة المالية، اسمههميا فيت ضول اهلل 

      مفال أل                             

                          )ابن  ت يذكر( إبراهيم
ولكن لم  ،عرير ال بري في مسسيرا أن الكهمة ال يبة في هذا اآلية افمهل في الممصود بها المؤولون

أو المؤمن وعمهت الصالس أحايين أفرى، حيث ا يمان في   ههم لها عن أيها ا يمان أحيايا  يفر  مأوي
وال عر  ال يبة هي   سما اهلل هو السرا المممد في ال المرفوا إل  المه  هو اصصل الااب  والفمل

(ت باليسبة ليا فإن كل هذا ااعمهادا  مياس  ممصوديا، ويمكن اسميفابها 13 مسسير ال بري،  اليفهة
 في إ ار اليارية الميموية لهيموذ  الموحيديت

ال عر  ال يبة، ضبل أن مصبس  عر ، ابد أيها كاي  بذر  مم افميارها بفياية، وكذلب افميار 
بذر  فيها، ومم مفهد البذر  والمربة بالفياية والرعاية من حيث الما  واللذا ت وبفد فروعها  مربمها المي

إل  ااهر اصر ، أصبح  البذر   عير  لها عذور وساق وأوراق، وهياب ربا  عاوي بين كل هذا 
اعية ابد أن المكويا  له عر ، وبييها وبين بيلمها ال بيفية وااعمماعيةت فالبيلمان ال بيفية وااعمم

مكويا بيلمين م لممين مماما  احمياعا  يمو هذا ال عر  ال يبة، ف  يفمدي عهيها اليا  بالم ع أو 
أو بمهويث البيلة ال بيفية من حولها بالمبيدا  والكيماويا  الاار ، بل يمدويها بالما  واللذا   ،الحرق

بد لهبيلة ال بيفية من أن مكون مكممهة ويليهون عيها الح ال  ويميفون عيها الرعي العالرت وا
الفياصر اللذالية ال لمة ليمو ال عر ، وأن مكون اصم ار أم ار فير وبركة ا أم ارا  

 حمايةتتتال ت
هكذا ممكامل ال عر  ال يبة مع بيلامها ال يبة ويبدأ اليمو  وا  حم  مصل أعه  مداها، وممواصل 

العذور ومار  في با ن اصر ، وممكاال اص صان واصوراق، الميمية فيها فيلها الساق، وممكاار 
ومم اببت ومأمي مرحهة اليان فمموال  الميافع ال يبة من ال عر ، ال اهيل، وميار عميل، ويمو  كل 

كهما حان موسم ا امارت فيموذ  ال عر  ال يبة هذا هو ماال لهميمية  عه  الدوام ذلب بأ كل   ي  يموال 
 المسمدامة، فياس  أن ي بت بهي ما يحن بصددا في هذا المواوات
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ية لهااهر   الفمهية الميموية في اليموذ  الموحيدي مي أ عن المساعل بين الممليرا  اصساسية المكو 
اليس ، الفهم، المال، البيونت لذلب ماهيا لألصل الااب  في ال عر  ااعمماعية الموحيدية، وهيأل ا يمان، 

باليس  وا يمان، فاليس  هي المربة الصالحة المي معذ ر فيها ا يمان ام َمَ ف   أف ق مموى، والفهم، في 
يسان دوريت الفمدي والوايسي، هو الساق المي مرب  بين العذور والسروا، والمال والبيون هما السرعان الرل

الهذان ميباق ميهما اص صان واصوراق  ويمكن اليار إل  اص صان باعمبارها مؤسسا  المعممع، 
واصوراق هي الفمل الصالس المممدد في البيلمين ال بيفية وااعمماعيةت يميعة هذا الفمهية الميموية هي 

 اص ك ل ال ي  الذي يدوم بدوام هذا المساعلت
 وذج التنموي التوحيديالتحلي  النظري للنم –4ت3

اليميعة اصساسية المي موصهيا إليها في ممدمة هذا العل  من البحث هي أن الميمية المسمدامة في 
، والمي مهفص  (Formal Theories)إ ار اليموذ  الموحيدي يمركل المياير فيها عه  مسموى اصسبا  

في ا يمان والفمل الصالس، ليمحمق المسب  الممصود وهي الحيا  ال يبةت ولكن ذكريا أن المياير عه  
 ت(Evaluation)يحما  إليت أياا  صسبا  ممويمية (Substantive Theories)مسموى الممصد اليهالي 
أل الممليرا  الكهية الارورية، وهي يمأس  ابمدا   عه  المساعل بين (المفيار معممع الموحيد الفال 

ا يمان، اليس ، الفهم، المال، البيون، ام عه  بمية المساع   العللية الميبس ة في كل مساصيل 
ي ممدمة هذا البحث ف  الااهر  ااعمماعية الموحيديةت الدالة المساهيمية لهذا الممليرا  فصهياها ف

أي المي مدفل  أصول الااهر  ااعمماعية الموحيدية، وصن هذا الممليرا  الفمسة هي تيفو  فيها
فمد أصبح  بذلب أصل المصالس ال رعية  الارورية والحاعية والمحسييية، فاسمحم   في السهم كافة،

أن مكون الكهيا  الفم  ال هير  المي ممأس  عهيها مماصد ال ريفة ا س ميةت ولكن المساعل بين هذا 
من المؤميين، في اللمان والمكان، يمماي ضيام معممع الموحيد بمرميبامت  الممليرا  في إ ار العماعة

ويامت ااضمصادية والسياسية وااعمماعية، فأاح  بذلب حسا ياام المعممع ككل وسيهة ارورية 
لحسا أعلالت المكوية لتت وضد ضهيا إن الدين، إن كان  رفت اصعه  هو الوحي الذي مكسل اهلل مفال  

باهلل مفال  وفمها في الدين في  رفت اصدي  هو عمهة كس  المؤميين من المدين، إيمايا فإن  ،بحسات
، أفرادا  وعماعةت في ليية الحيا  الدييا بممما  ذلب ا يمان وذلب السمت وعم  صالحايصو  الوحي، 

، وحسات إذن الدين في  رفت اصدي  هو معممع الموحيد المفيي بالحسا في مماصد ال ريفة ا س مية
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ولكن أياا  بحسا أصل يامت العللية المكوية لت من  ،لن يكون فم  بعهاد اصعدا  من الفار 
الدافل، وامان أيها مفمل عه  أسا  الموحيد، عه  الدوامت إذن لدييا فمسة أصول مماصدية يمفهق 

 حيدا وم ي  حيامت، امحمق مو ليم  البيون  المال  الفهم  اليس   ا يمان ألحساها بالسرد المؤمن ابمدا   
ن ي ساد  اروري أصل معاول السرد إل  العماعة، وهو معممع الموحيدت إن  الممليرا  الفمسة، وا 

كاي  هي المؤسسة لهمعممع ابمدا   إا إيت ا يمك ون من معموعها، بل هو أكبر ميها، فاسمحق أن 
 يكون حسات اروريا من با  ما ا يمم الواع  إا بهي فهو واع ت

هياب ع ضة م لم بين ااسمدامة والحسا، فما ا يمكن حسات ا يمكن اسمداممت، فالحسا  ر  
، إذ هياب ما يمكن المحافاة عهيت ولكن ر م ذلب ا يدوم صمور  اروري ل سمدامة ولكيت لي  بكال 

فحيث ذلب ال ي ت لكن ااسمدامة  ر  كال  لهحسا ولي  باروري،  ب بيفة فارعة عن الحسا ممفهق
 ما محمم  ااسمدامة محمق الحسات

الممليرا  المي من  بيفمها اللياد  أو اليمصان، كماا أو كيسا ، يسمحيل حساها دون يمو ها وميميمها، 
بالمدر الذي يؤدي إل  اللياد  أو يميع من اليمصانت فإذا اممد ذلب عبر اللمان محمق المفي  الفهمي 

-Inter  مفيي عيد ذوي اافمصا  عدم المياض  عبر اللمانل سمدامة،  إذ هي في حدها اصدي
temporarily Non-declining) ت) 

 الممليرا  المي هي أصول الااهر  ااعمماعية الموحيدية وأصول المماصد ال رعية من  بيفمها
يد بالموالد كم ا، مل  فا يمان يليد بالفمل الصالس وييم  بيميات  واليس ، اللياد  واليمصان، كماا وكيسات

بالبحث وميم  بالمو ، ومليد، يوعا، في هداها وممواها بالملكية وميم  بالد   والفهم يليد بالمموى و 
، وييم  بيمصايهما  والمال يليد با يما  وبالربس وبالصدضة  وييم  بالفسار  والربا الفهمي

ل رعية يليد باللوا  وييم  وااسمه ب  والبيون يليد وييم  بحس  اعمبار مكويامت، ففدد اصسر ا
بال  ق، واصبيا  يليدون بالموالد وييمصون بالمو ، والف ضا  ااعمماعية مموى بالمود  والرحمة 

أن يوصل، ومافل بال س والكبر والحسد وبمم يع  حبة وبوصل كل ما أمر اهلل بهيوالم
 اصرحامتتتال ت

هر  ااعمماعية الموحيدية والمماصد يمرم  عه  ما سبق أن الممليرا  المي هي أصول الاا
 الدين( يسمحيل حسات عهي الدوام وها وميميمهات إذن معممع الموحيدال رعية يسمحيل حساها دون يم
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دون ميمية مسمدامة، وهي اليميعة الم هوبة ليي هق ميها إل  مواوا بحاياأل مأسي  الميمية المسمدامة 
 عه  مماصد ال ريفة ا س ميةت

يهاية مأسيسيا اصول  لف ار الفام لهيارية الميموية في اليموذ  الموحيدي إل  أن فهصيا في 
عياصرها المحهيهية المي اماح  ليا حم  اآلن محدد  في المماصد والوسالل والميود والوسع المكهيسي 

ذكرياها  وااسمدامة الم رو ةت وضد اسمبفديا من المحهيل في الوض  الراهن ممصد الحيا  ال يبة صسبا 
في حييهات اآلن ييممل في عمهية البيا  الياري إل  محهيل كل عيصر من عياصر اليارية ام يموم 
بمعميفها في يموذ  محهيهي كهي في يهاية الم الت وأرعو أن أذك ر بأييا هيا لسيا بإلا  الفو  في 

يما فم  يؤس  لبريامن بحث عهمي يسع أم ة من الباحاين  ،مساصيل محهيهية في مفمهل وا 
 المفصصا ، إن وفق اهلل مفال  إل  صوا  السكر  وعدوى الم روا البحايت

 
 فضاء العم  الصالح -1.1.1

فاا  الفمل الصالس في اليموذ  الموحيدي هو فاا  ليية الحيا  الدييا  المال، البيون( حيث 
محمودا ، وعم   صالحا  في ليية الحيا  المكهيل اابمدالي بفباد  اهلل مفال ، إيمايا  بهي إلها  مفبودا  وربا  

 الدييا،  كرا  يليد اليفمة ويديمهات والفمل الصالس هو الذي يهحا فيت المؤمن الرا د ضصد ال ارا ومرادات
المؤمن الرا د، الساعي في عه  مصالحت ودفع المساسد عن يسست، في الفاعل واآلعل، هو 

هي هذات فهو ضد فهق في هذا الدييا فردا ، وكهل فردا ، ويفر  الوحد  المحهيهية اصساسية في يموذعيا الك
ميها فردا ، ويبفث يوم الميامة فردا ، ويحاس  عيد ربت فردا ت هذا المؤمن الرا د ماب  في حمت عميع 

   أل الصسا  المي أابمها لت المر ن، ويكسي في ذلب ضول اهلل مفال              

     )) اصيبيا    )                         

                                      

ت ( الحعرا) 
اصعمال الصالحة المفمبر  في يموذعيا هذا هي مهب المي ميعم عن المساعل المول د لهااهر  
ااعمماعية الموحيدية، والذي يمم بين الممليرا  الارورية الفمسة، ا يمان، اليس ، الفهم، المال، 



 80 

والبيونت هذا المساعل عهيت مدار المصالس المفمبر  المي بها ضوام الحيا  في الدييا والس ح في اآلفر ، فهي 
الدافع الحميمي الذي يدفع كل مؤمن لهفملت واصعمال الصالحة اصفرى في فاا  الفمل ااعمماعي إن 

أهمية دورها في محصيل  هي إا مممم لألصل المفمبر، ومكون أهمية المصالس المي فيها بممدار
لي أع ات  المصالس الياعمة عن المساعل اصو 

 العوا، الف  ، الفرى، ا احا ، الفي  العيسي( مدفع المؤمن إل  الوفا  الارورا  الحيوية
د فيت مممايامها من ليية الحيا  الديياب  المال، البيون(، وا يكون ذلب عاد  إا بفملت والفهم، الذي موح 

فمدي والدور الوايسي، يب ين  يا  اهلل في المال والبيين، دليل إيمان باهلل الواحد، ويبي ن اليفمة الدور ال
ل هذا الفهم اصحكام ال رعية فيهما، مصالس ي هبها المؤمن  كرا،  والسمية فيهما فيمعيبها ر دا ت ام يسص  
واآلعل، ويحدد هذا الفهم يوا الااب ة لهفمل ليفمل المؤمن بمممااها عهبا  لمصالحت، في الفاعل 

الفمل الرا د ووسال ت المؤسسية اصحكم، ووسالهت ال بيفية اصففل في محميق مهب المصالست هذا 
عميفها حهما  من الفهم الاروري ا ميسصم عراها دون أن ممرب ععلا  كام   لدى المؤمن عن الفمل 

معذ ر في اليس  المي ملك   يدفع المؤمن الرا د الحااري الرا د في ليية الحيا  الدييات وا يمان الم
لمحري ضصد ال ارا في المال والبيين فيمل عيدا، اسمفصاما  من فمية ال هو  فيهمات والفمل الصالس 
الذي مم  والمصهحة المي محمم ،  كرا  هلل، يفود أارهما عه  ا يمان فيلداد المؤمن إيمايا  مع إيمايت، 

 ذن اهللتوملداد اليفمة ومدوم بأ
سموى ااعمماعي الممليرا  الارورية الممساعهة عهي المسموى السردي العللي، يمابهها عه  الم

 المفرفي، المربوي، المالي، ااعمماعي( ممساعل دافهيا  وفيما بييها ومع يام عللية الكه ي يام عللية
مم لمعممع الموحيدت وصن من أفرى مكمهة لها، كالياام السياسي، لم كل في معموا ع ضامها الياام اص

المسمحيل محهيل عميع هذا المساع   الكهي ة في وض  واحد فإن الميهعية اصوفق هي محهيل الف ضا  
الدافهية لكل ياام عللي ميسردا ، والمأكد من أيت يفمل وفق الياام الموحيدي اص ملت ويهي ذلب محهيل 

ر  وسالل المحهيل أن ييار في الف ضا  البييية معممفة في الف ضا  البييية لهيام العللية، ام إن ميس
 إ ار الياام ااعمماعي الموحيدي ال املت 

العللية الارورية المكوية ااعمماعية بين عميع اليام  (Consistency)إن الذي يامن ليا الميا م
هي مماصد المؤمن  الكهي هو مأسيسها في عميع مساصيهها عه  مماصد ال ارا المي ااعمماعي لهياام
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الرا دت إن ال ريفة واف  لمصالس الفباد في الفاعل واآلعل، ولكن الفباد فهموا لحكمة كهية هي عباد  
اهلل المي أصهها إيمان وعمل صالس، مادمت اابمدالية ليية الحيا  الدييا، وامرمت ال كر عه  مهب اليفمت 

ام الذي يمعه  من ف لت إيمان المؤمن في فاا  فال كر هو الميمة اصف ضية الفمهية والممصد اصع
ت ومح  ضايون الفمل الصالس، وهو المايون الكهي الاامن لحسا ياام المعممع الموحيدي واسمداممت

فدل وا حسان والصدق اصف ضية الفمهية اصفرى مال الصبر وال المموى ضيمال كر ميدر  عميع 
مع لييمهي أمرا إل  حال من ال كر، يليد اليفمة ال ، فهي مفمل في ياام المعمواصمايةتتت

ذا كان ال كر يي وي عه  عهم  وحال  وعمل، فإن العاي  الفمهي يفيي أن  ويديمها الحيا  ال يبة(ت وا 
ييبيي الفمل عه  ممصد محمق الحكمة من اليفمةت ف بد إذن من أن م رد حميمة ال كر في عميع اليام 

 العللية فموحد بييهات
مفال  ضابل بين ا يمان والكسر، وبين ال كر والكسر، ففهميا أن ال كر هو ا يمان الفمهيأل   إن اهلل

 )              (ا يسان )  )              

              اللمر ))   )                

       )إبراهيم )  )               

     ت( اليسا) 
وي رد هذا المفي  في عميع اليام العللية الممابهة لهممليرا  الارورية، فاهلل مفال  يرب  بين 

) الفهم و ه  ال كرأل                     

          ورب  بين يفمة المال و ه  ال كرأل  (ت( اليحل     

        )؛( إبراهيم (                    

  اصعرال ))  )                            

             ألورب  كذلب بين البيين وال كر(ت ( سبأ          
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                       )أفذ ضد ت بل إن إبهي  ( اصعرال
ف  يعد أكارهم  ،أن يال عبادا في ليية الحيا  الدييا ، وضد أذن لت،عهدا  أمام اهلل مفال عه  يسست 
 اكرينأل  )                            

                  ) ؛( ا سرا (              

                     (تل اصعرا) 
ذا ايفرم ضايون ال كر عه  المسموى السردي أو  يات يسود، وفي هذا الحال ضد العمفي فإن يموا 

المؤمن بكل أو بف  الفموبا  كالعوا والفول ويم  من اصموال واصيس  والامرا ، والم هو    بمهي  
مفبدا  أن يمعه  ا يمان في الميمة اصف ضية الفمهية المكمهة له كر وهي الصبرت فالمؤمن الرا د يممه  

في ب   ليية الحيا  الدييا، لكن اصصل أن يال في حال  من ال كر  عه  الدوام بين ال كر والصبر
ن دفل في ابم   الصبر يفعل بالفرو  ميت بسؤال اهلل الفافية  عه  يفم اهلل حرصا  عه  اسمداممها، وا 

وبأفذا باصسبا  الراففة لهب  ت وصبر المؤمن عه  الب   هو موفيق من اهلل مفال أل  )     

    )فرعع اصمر كهت إل  ال كر كما ضال ا مام ابن ضيم  ال كر، ، فكان يفمة مسمحق( اليحل
 ،وييبلي أن يفهم أيت يكسي أن ياهم بف  أفراد المعممع، كسرا باليفمة العولية في "مدار  السالكين"ت

أل  فيفم الب   والسمية العميع، إن لم يمم ميهم من يأمر الاالمين بالمفرول وييهاهم عن الميكر  

                          اصيسال(ت ) 
 ،والمسارعة إل  الفيرا  ،المياف  فيت عه  الفمل الصالسإن معممع المؤميين الرا دين يموم 

ل بفاهم  ،والمسابق إل  ملسر  اهلل وال مع في المساال في درعا  اآلفر ، فإن كان اهلل مفال  ضد فا 
عه  بف  في رلق الدييا، فإن اآلفر  أكبر درعا  وأكبر مساي ت وهكذا يممدد المدى اللميي الذي 

عيد الملاحم، لي مل كهسة  يدفل في اعمبار المؤمن عيد امفاذ المرار، والمرعيس بين اصعمال الصالحة،
عمهت في الدار اآلفر ت إن هذا ااعمبار يؤدي إل  يمالن في المحهيل هي يمي  مهب المي يابمها  د وفال

اليموذ  الدييوي حيث المصالس الفاعهة دالما  ممدمة عه  المصالس اآلعهة، كما بييا في اصعلا  السابمة 
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اممد المدى اللميي في  كهما ي معال السفل ااعمماعي أيتمن هذا البحثت لمد أابم  الياريا  اللربية ف
المحهيل كهما محول  اليمالن لصالس المفاون بين اليا  بدا  عن الميافسة، صيت أعه  لمصالس 

، وكهما أصبح  المصالس اآلعهة أعام من الفاعهة، والمف ي  ااسمراميعي Win-win Outcomes) العميع
ليموذ  الموحيدي هو فاا  المفاون عه  أعدى في محصيههات ويحن يعد أن فاا  الفمل الصالس في ا

 البر والمموىت
 ، الذي يحكم أففالت وأعمالت مبدأ مفايم ا يمان بمفايم الفمل الصالس،إن مبدأ المؤمن الرا د

) :كأدا  محهيهية مؤيدا الكاير من اآليا ، ميها                    

                                      

                                    

    سبأ ))   )                  الملابن ))       

           (  نالمؤميو)؛ )                     

 البمر ))  )                           

                   (فا ر )     )            

    ت( الم سسين) 
عللية أساسية ييبلي محهيهها لبس  فاا  الفمل الصالس فيها من اعمماعية لدييا إذن أربفة يام 

. المماصد مماصد ال ارا في عميع مساصيهها، ام محديد الفمل الرا د المياس  لمحميق مهب ف ل ممبع
مملير الفهم يفبر عن الياام المفرفي، ومملير اليس  يفبر عن الياام المربوي، ومملير المال يفبر عن 

يفبر عن ياام  الياام المالي، ومملير البيين يفبر عن الياام ااعمماعيت لكن مملير المال في المر ن
يمكن ممسيمت إل  ياامين ميسصهين بصور  مسمس بمياول كل  ميهما بدراسة مسممهة ام العمع بييهما، 
وهماأل الموارد ال بيفية الميا ير الممي ر  من الذه  والساة، الفيل المسومة، اصيفام، الحرث(، والبيلة 

ام الياام ااضمصادي مما   في  يلي هق عه  هذا العل  الياام البالداعمة لوعودها عموما ، وي 
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يحن بإلا  فمسة يام عللية هيأل الياام  نأيديهم(ت إذ الموايل الب ري لهموارد ال بيفية وما عمهمت
المفرفي، الياام المربوي، الياام البيلي، الياام ااضمصادي، والياام ااعمماعيت أرعو م حاة أن 

المي اسمفرايا أهم مكويامها في المسم السابق من هذا البحث، الميمية المسمدامة في اليموذ  الدييوي، 
مهممة بالمساعل بين اليام العللية الا اة اصفير ، الياام البيلي، الياام ااضمصادي، والياام 

الذامي، ورأ  المال المصيوا  ال بيفي، ااعمماعي، ا يسايي، ااعمماعيت كذلب فإن  مساهيم رأ  المال
 يفابها في اليموذ  الميموي الموحيدي إن ابم  لها ضيمة محهيهيةتكهها يمكن اسم

ضد ي رأ سؤال هيا عن مملير ا يمان وما إذا كان يسممل بياامت الفمدي العللي كبمية الممليرا ، 
وا عابة هي أييا افمرايا ا يمان دالة في بمية الممليرا   اليس ، الفهم، المال، البيون(، فهو إذن ا 

يها بياام، بل مليرامت مسس رها مساع   ومليرا  مهب الممليرا ت ولكن ا يمان كمملير يسممل يسممل ع
 بحسات عيها، إذ يمكن الماحية باليس  والمال والولد في سبيل حسا ا يمانت

إذا كاي  اليام العللية الارورية المكوية لهمعممع الموحيدي هي أربفة، أو فمسة إذا فصهيا 
إلي بيلي واضمصادي، فمد أكديا أن ياام المعممع الكهي الذي يوحدها يليد عه  معموعها، الياام المالي 

وحسا  حادها ا يلي  عن حسات، بييما حسات اروري لحساهات ومعممع الموحيد هو الدين بمفياا 
يام ال امل، في  رفت اصدي ، وهو بهذا ااعمبار يام الياام السياسي بكل مكويامت، ودورا أن يفين ال

للم أياا  بس  اليار المماصدي  نمفمل في امساق دافهي وبيييت إذ العللية الارورية اصربفة عه  أن
في مساصيل الياام السياسي المساعد لامان أن يهف  دورا الميسيمي بكسا   مامة، والمدفل هيا سول 

 يمفهق بالمصالس الفامة والفمل الصالس الكساليت
ي كافة اليام العللية وفي مساع مها البييية وفي الياام الكهي، هكذا ييبس  الفمل الصالس ف

والم هو  اعمهاد كايل  يما  عهوم في معال السين الحاكمة لليية الحيا  الدييا باعمبارها ماد  
يما  عهوم في معال السفل ااعمماعي الرا د ومؤسسامت باعمبارا وسيهة محميق المماصد،  المماصد، وا 

ااعمهاد في معال اصحكام السمهية باعمبارها الفهم الذي يبين حكم ال ارا في اصففال  وبال بع مواصهة
، وهو الفهم الذي يامن أن مسير حركة المعممع   كاي  أحكام مكهيل أو أحكام واعالمفمهسة، سوا

   المسمميمتايحو محميق المماصد عه  الصر 
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ويفمم بالسؤال المهم في هذا الممام وهو كيسية مفرفة مماصد ال ارا في هذا اليام العللية وفي 
الياام الكهي  ذكر ا مام ال ا بي في موافمامت معموعة من ال رق المي بها مفرل مماصد ال ارا، 

 (1)وهي بافمصارأل 

 معرد اصمر واليهي اابمدالي المصريحيت  -1
 واليهي، ولماذا أمر بهذا السفل  ولماذا يه  عن هذا اآلفر اعمبار عهل اصمر  -2
 المماصد اصصهية والمماصد المابفةت -3
 الملام الهلة الفربية وفهم المماصد وفق مممايامهات -4
 ااسممرا  -5
 الوس  التكليف،  - 1.1.1

الوسع، وع ضمت  هيا يفالن أحد أهم أدواميا المحهيهية في اليموذ  الميموي الموحيدي، وهو مسهوم
بساا  الفمل الصالس، وما ييعم عن هذا الف ضة من مصالس لهمؤمن الرا د في الدييا واآلفر ، وما 

 ييعم من ضاايا ميموية باليسبة لبحايات
 ورد  كهمة الوسع في فم   يا  بالمر ن الكريم يوردها كما يهيأل

1- )                      )، 286 البمر)  

2-  )                      

     اصعرال ))  

3-    )                            

           (المؤميون )  

                                                 

           ، املعهد العاملي 1992أنظر كتاب نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحد الريسوين، الطبعة الثانية،     (1) 

 للفكر اإلسالمي. 
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4-     )                                   

                البمر ))  

5- )                                

       ( ت اصيفام) 
مامون اآليا  أن المؤمن لي  م هوبا  ميت أن يأمي من الفمل الصالس ما هو فوق وسفت، أي 

"ت لكن اآليا  مسيد الوس  التكليف،"يباللمان والمكان، وهو ما أسميت  أضص  ما مسفت  ضدرامت، في إ ار
يان بما كس  وما ييفمل بأدي  من وسفت، فذلب فيارا، ما دام الاوا  والفما  رهاميا  أيت يمكن أن 

اكمس ت لذلب فإن مسهوم المؤمن الرا د يمماي أيت يسف  دالما  ليحمق وسفت في فاا  الفمل 
الصالس، صيت يفهم أن مسموى الحيا  ال يبة الذي سول يحصهت، في الدييا واآلفر ، رهين بممدار ما 

ل صالست فأيمايت، أي ضربت من اهلل مفال ، يلداد بلياد  عمهت الصالس، وييم  بحس  حصل من عم
ذلبت ولما كان المؤمن الرا د يفهم أن الدرعا  الف  في اآلفر  هي مياف  بين المؤميين، السيصل فيت 

اهلل  ممدار الكس  في الفمل الصالس، فهو،  افمرااا ، حري  عه  ييل أعه  الدرعا ، مع الذين أيفم
 :والصالحينعهيهم، من اليبيين والصديمين وال هدا   )                     

                                     

                                      

                           

( ت ا سرا) 
المؤمن الرا د يفهم أن اصعمال الصالحة ليس  سوا  في أارها عه  ا يمان، ومن ام في درعامها، 

ي، وميها الحاعي، فأهمية الفمل الصالس رهيية بأهمية المصالس المي يحممها، والمصالس ميها الارور 
ت ودافل كل ضسم أياا  ممساو  المصالس في اصهمية، فارورا  حسا ا يمان ممدمة وميها المحسييي

عه  ما عداها من ارورا ، بل إن ارورا  حسا ا يمان محما  إل  أن يساال بييها عيد الملاحمت 
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إذن من صميم مسهوم الر د أن يكون اافميار را دا، أي عيد ملاحم اصعمال يسم يع المؤمن الرا د 
مبها بحس  أهميمها في عه  المصالس ودر  المساسد، وأن يمدم الراعس عه  المرعوحت إذن يدفل أن ير 

 في مسهوم الوسع ضدر  المؤمن عه  اافميار الرا د في فاا  الفمل الصالست
اآلن أيممل إل  ممسيما  الوسع المي أرى أيها مسيد  كأدوا  محهيهية، وضد ضسممها إل  فمسة أيواا 

 ممكامهةأل
ويمصد بهي ما ف ر عهيت كل إيسان من ضدرا  عبهي ة، وهي ميمسم إل  يوعين،  الوس  الفطري: -1

(ت هذا هي المدرا  المي يولد بها ا يسان،  ويفمهل ، روحيةتتتال وعداييةويسسية  عمهية، بديية، 
وميهم  اليا  في حاهم ميها، عدا  وفا   من اهلل مفال ، فمن اليا  من يولد سهيما  في فهممت

من يولد مفاضا ، وميهم من ييال حاا  وفيرا  من الوسع البديي واليسسي، وميهم من يكبر حات في 
، ن يمل حات في ااايين مفا تتتال الوسع البديي ويمل في اليسسي، وميهم عك  ذلب، وميهم م

 لي  صحد كس  في ذلبت
الس ري، فيما  ت من م وير لوسفتن الرا د اكمسابهو أضص  ما اسم اا المؤم الوس  المكتسب: -2

يهي الاروريا  الفم  ال لمة لحيامت، في أي وض  من اصوضا ، في إ ار بيلمت ااعمماعية 
وال بيفيةت وي مل هذا الم وير الياحية البديية  من حيث الصحة المي يهلمها حد أدي  من المأكل 

 مل الياحية اليسسية  من حيث كسبت والم ر  والمهب  والمسكن، ومن حيث المهارا  المفمهسةت وي
الفمهي في الفهم الموحيدي، ومن حيث كسبت الفمدي واصف ضي والميمي في معال ا يمان، ومن 

، وصحمت اليسسية عموما ت وربما أمكن ااسمساد  هيا من في معال البيين حيث اسممرارا الفا سي
يسايي، ورأ  المال الذامي، ورأ  المال الميمة المحهيهية لهمساهيم اللربية مال رأ  المال ا 

 ااعمماعي، المي مفرفيا عهيها باكرا  في هذا البحثت 
ف ل الفبرا  المي  المؤمن الف م ر ية في الحيا ، منفإن الوسع المكمس  يلداد عبر مسير   بال بع

 يكمسبها في فاا  الفمل الصالس، فالمسهوم إذن ديياميكي يسمصح  مفت البفد اللماييت
وهو وسع افمرااي ييبيي عه  افمرا  ما كان يمكن أن يكون عهيت الوسع الوس  المعياري:  -1

المكمس  لهمؤمن الرا د لو أن كل  ي  في الواضع ااعمماعي وال بيفي كان كما ييبلي أن يكون 
 عهيت بمفايير ا س م، في اللمان والمكان، أي لو كان كل  ي  صالحا ت
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و حاصل يما  الوسع الس ري والوسع المكمس ، وهو الوسع الذي يمهيأ بت وهالوس  الحقيق،:  -1
 المؤمن الرا د لهميام بواع  المكهيل في فاا  الفمل الصالس، في اللمان والمكانت

هو الوسع الحميمي ميسو  إل  الفيارا  الممكية لهمؤمن الرا د في فاا  الفمل  الوس  التكليف،: -3
ل  مدى حريمت ف ل  الميود ال رعية وال بيفية وااعمماعيةتالصالس، وا   ي اافميار، وا 

إذن الوسع المكهيسي، الذي يمحدد بمممااا إيعال المؤمن الرا د في الواضع الفمهي، ا يرمكل فم  
عه  الوسع الحميمي لهمؤمن، ولكن أياا  عه  عياصر فارعية ا يمهب المحكم فيهات من هذا الفياصر 

مكية في فاا  الفمل الصالس، ويمصد بها مهب اصعمال الصالحة المي مميحها الفارعية الفيارا  الم
اليام العللية المفمهسة المفرفية،المربوية،المالية،ااعمماعية،السياسية(، مما يياس  وسفت الحميمي، 
يعالا من الصالحا ،  يهة م وار عمرات  والمي يمكن أن يفمار من بييها معموعة مأمهل ميها حيامت وا 

ياب أياا  مدى الحرية المي يمممع بها في افميار ما يياسبت من معموعا  الفمل الصالس المي يمكن ه
أن مم ك ل ميها حيامت، والمماحة في فاا  الفمل الصالس في اليام العللية المفمهسةت بال بع يحن 

الحوافل المي  يسمر  أن المؤمن الرا د إذا موفر  لت الحرية فسول يكون حريصا  عه  ممارسمها صن
مدففت لذلب مموفر  في اليموذ ت أفيرا  هياب المحددا  ال رعية وال بيفية وااعمماعية المي ماع 

 الحدود المي يمحرب فيها الوسع ت
يفمهل الوسع اعمبارا  عد  ميها العي ، فوسع الرعل لي  كوسع المرأ   وبافم ل الفمر في 

سع المفاق لي  ال ا   وبافم ل الس مة البديية واليسسية، فو اليوا الواحد، فوسع المسن لي  كوسع 
ت يع  مراعا  ما مممايت هذا السروق عيد المحهيل الياري، وأياا عيد واع كوسع السهيمتتتال 

 السياسا  ال لمة لميمية الوسع لدى أفراد المعممعت 
 
 (Constraints)الموان   –1.1.1

دي يمكن مهفيصها في ا اة أيواا، الموايع ال بيفية أو السييية، الموايع في اليموذ  الميموي الموحي
الموايع ال رعية، والموايع ااعمماعيةت الموايع من  بيفمها الميع من المعاول، إما ميفا  فيلياليا  كالموايع 

ما ميفا  مفيويا  كالموايع ال رعية وااعمماعيةت والب ر ا يمكيهم معاول هذا المواي ع دون دفع السييية، وا 
 امن باها بحس   بيفة اللواعر المي يماميها كل مايعت
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 الموايع ال بيفية –1
المر ن الكريم والفهوم ال بيفية ك س  الكاير من سين اهلل في اصيس  واآلفاق المي ا يمكن محويهها 

ذا مم معاولها يفم السساد في البر والبحر، ومصي   اليا  المصال  بما كسب  أيديهمأل وا مبديهها، وا 
 )                              

( الروم)   )                     فمن السين  (ت( ال ورى

 المي ك ل المر ن عيها الميلان الذي يحكم الحيا  عه  اصر ، وهو الميلان الكهيأل   )    

    لكن إضامة الولن بالمس  وعدم إفسار هذا الميلان موكول إلي ا يسان  ت(( الرحمن

)المسمفهلأل                وهذا الموعيت الذي حمهمت  (ت( الرحمن
 اآلية لفيسان صيت ي ل  حم  ليان أيت ضد 

  أل اسملي  عن اهلل، فيممد  ليايت إل  هذا الميلان ا لهي       تن( الرحم)  
 :الذي يحكم اصر  يسميمن من المر ن أيت يوعان، ميلان يحسا الموالن الحيوي في اصر والميلان 

 )                            وي مل ذلب (ت ( الحعر
اهلل مفال  عفل الرلق في هذا اصر  سوا   لكل ا يسان الذي أيبمت اهلل من اصر  يباما، صن 

 مفهوضامت الحي ةأل )                (الحعر )  )        

                           ام هياب ميلان ال ريفة  (ت( فصه
الذي يحسا الموالن لهحيا  السردية وبين الب ر، مؤميهم وكافرهم، ويمم اسمفرا  هذا الميلان من كما  

  اهلل مفال ، إما سي ة  من رسولت، أو اعمهادا  من اصمة ا س مية من بفدا، بميهن ال ورىأل   

          ال ورى ))  )               

       (  الحديد )     )         )ال فرا (ت  
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الموايع المي اكم سها الفهم ال بيفي كاير  وضد ذكريا  رفا  ميها عيد حديايا عن الياام البيلي في 
إ ار الميمية المسمدامة باليموذ  الدييوي، ولس ، عه  أية حال، من أهل الذكر في هذا المعال 

 السسيس، ولكن أذكر ضايون مياض  الله ة في معال ااضمصاد كماالت
  الموايع ال رعية –2

الموايع ال رعية هي حدود حد ها ال ارا مفال  وأمر المكهسين أا يمربوها، ياهيب عن أن يفمدوها، 
ومن ذلب، ما  ، مماربة الربا، الذي وعد اهلل من لم ييلعر عيت من أمة ا س م بحر   من اهلل ورسولتت 

هي بسب  مفد ي حدود اهلل ال رعية، ا وكاير من الكوارث والمصال  ال بيفية المي مصي  اليا  
 بسب  مفدي سييت ال بيفية، ولكن أكار اليا  ا يفهمونت

 الموايع ااعمماعية –3
ا يسان مركول في عبه مت ال ليان، واللواعر الفاعهة المحسوسة الوضع أوضع في يسست من اللواعر 

مين، بكاير من الموايع اصف ضية اآلعهة، لذلب محما  المعممفا  ل ليان أفرادها، حكاما  ومحكو 
والدسمورية والمايويية والفرفية، مبيس أيما ا  من السهوب والممارسا  ومميع أفرىت ويمسق المعممع عه  
أيواا ودرعا  اللواعر المي محمي مهب الموايع ااعمماعية من أن يمفداها أحدت وفي معممع الموحيد 

، من الوحي واراةمسممد ، اعمهادا  وممارسة مما من كويها فإن الموايع ااعمماعية مسممد م روعيمه
ذلب ياسي عهيها موضيرا  مسممر إليت الموايع الوافيةت والدسمور واصعرال واصف ق ممكامل و الكريم، 

 .(1).بييها وعه  مسموى الياام اص مللماب  إيماا المساعل دافل اليام العللية لهمعممع، وفيما 
 ااسمدامة الم رو ة  -4ت3ت4

المفيي السي ي ل سمدامة هو عدم المياض  والمراعع عبر اللمان، كحد  أدي ، وفي إ ار الممليرا  
فإن ذلب يمماي اليمو والميمية المؤدية إل  اللياد  أو المايفة لهيمصانت وفي إ ار اليموذ  الميموي 

هو ال كر هلل مفال ت والعاي  الفمهي من و ، كما بييا، هو  ر  عمدي الموحيدي فإن   ر  ااسمدامة
يعابا  مأسي  اصعمال عه  مباد  هادية، حددها اهلل  ال كر يمماي، سهبا ، عدم مفدي حدود اهلل، وا 
مفال  في الوح   ضر يا وسية صحيحة، ومفرل اص  حا بمماصد ال ارات ومأسي  الفمل، ييا  

يعفل ميت عم   را دا ، يحمل في  يامت محميق ضايون  با ية وأففال ااهر  ، عه  مهب المباد  هو الذي
                                                 

(1)
 دار السا ي –( 2003أنظر كتاب: السياسة  والحكم  حسن الترابي )     



 91 

ت لذلب فإن اللياد  والعلا  الذي وعد اهلل بت ال اكرين، ودوام ذلب ما لم لين شكرتم ألزيدنكمال كرأل 
 أل يليروا ما بأيسسهم                                

      )لي  ، ( اصيسال 
ن لم يكن ذلب مسمبفدا ، ولكيت الفمل الرا د بوضفت في الحيا  يحمق مفي   مفعلا  وكراما  مميلل، وا 

 ال كر، ص حا  في اصر  يامر لياد  في كل فيرت
كل ياام عللي، وفي المساعل البييي والكهي، وبيا  يارية لذلب فإن ممبع مهب المباد  الهادية لهفمل في 

السفل الرا د عهيها، هو ال ر  ال لم لمصبس اصعمال وسالل ففالة لمحميق مماصد ال ارا في الحيا ، 
 ومن ام محميق ال كر المحمق لهميمية المسمدامةت

هف ضا  الدافهية في الياام دعويا يذكر بف  اآليا  المي مف ييا مااا  لهمباد  الفامة الهادية ل
 العللي ااضمصاديأل

1 - )                البمر ))      

2 -    )                          

) البمر )  

3 -  )                                   

  )يفام اص)   

4- (                                

  ) اصيفام)  

5-               ) )اصعرال  

6-   )                    )ت  )  

7- )                                )المهب )  
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8- )                          ) ا سرا )  

9-                       )الموبة )  

12- (                                   

            ( اليسا )  

11 – (                                       

     ) هود)  

12 – (                                            

            ) البمر )  

13 – (                            

           )  البمر)  

14 – (                             

       )  البمر )  

15 – (                        )  البمر )  

16-                                        

ل عمران  ))  

17- (            )ت الرحمن) 
 

 دعويا اآلن يأفذ مااا  عه  المباد  الهادية لهف ضة البييية بين الياام المالي والياام المفرفيأل
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1- )                                 

        )تسبأ) 

2-   )                         

                                          

          ) ت عب) 

3-   )                             

                               

         ( ت ي) 

4-  )                ) ت البمر) 

5-  )                  )ت الم سسين) 
، في اليموذ  الموحيدي، ا يمكن أن يكون مفييا فم  بمفا  اليا ، بل ابد أن إن عهم المال

يمأس  عه  الموحيد فيرب  المفا  بالمفاد، فالموارد ال بيفية، ضبل أن مكون ماد  لهميافع الدييوية 
يبدأ عهم المال بهذا ليرس   في وعي دارست الموعبة له كر، هي  يا  فْهق  مدل عه  الفالق، وا بد أن 

   مامون اآليةأل                                  

             ) ميسر  في ايايا عهم المال حميمة ت وابد أن (ر فا
اابم   والسمية المي مموم عهيها ع ضة ا يسان بالمال، وأن مسمبين اصبفاد المفرفية لهذا السمية، المي 
يمكن أن ميمن كسبا  فاسدا  يرين عه  ضه  ا يسان فيحعبت  سهة عن عهم اآلفر ، فييم ع بهي المسير 

) :ااهرا  من الحيا  الدييا، مصداضا  لمولت مفال إف دا  إل  اصر ، ف  يفهم إا        

               )هكذا يرب  عهم المال الياام المالي بالياام  (ت الروم
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المربوي عه  ذا  الميوال فيؤكد وابد أن يرب  عهم المال الياام المالي بالياام  المفرفي الموحيديت
لدارست مفي  الموحيد أف ضا  وضيما  ومصرفا ت فاهلل مفال  يداا مبسو مان ييسق كيل ي ا ، فهو إذن 
سفي  يح  اصسفيا ، ويمم  البفل والبف  ت وهو سبحايت  كور، لذلب يح  لفبادا أن يكويوا 

مفهوضينت واهلل سبحايت يبس  الرلق لمن ي ا   اكرين، ا كافرين، لمن ييفم عهيهم، فالما  كان أو 
ويمدر، صيت بفبادا فبير بصير، ولي  من أحد  إا وفي السما  رلضت وما يوعد، لذلب عه  المؤمن أن 
يممي اهلل ويعمل في ال ه ، فهو لن يمو  حم  يسمكمل رلضت وأعهتت وأن الفمل أسا  الكس ، في 

لمو  والحيا  ليبهو اليا  أيهم أحسن عم ت وأن هذا الفمل المالم الدييا واآلفر ، صن اهلل مفال  فهق ا
عه  اابم   معالت الحميمي هو ليية الحيا  الدييا  المال، البيون(، لذلب عه  المؤمن أن ا يهر  من 
ساحة المكهيل ويمرب أماية اهلل لمن ا يموم بحمها، بل يممحم الفمبة، موك   عه  اهلل، ليحرث حرث 

  ، فهاهيا الملرعةتاآلفر 
هكذا ممأكد المفايي المربوية المالمة عه  الملكي من أف ق ال س والبفل والحر  وال مع 
والحسدتتتال  عيد  ال  عهم المال، وعيد واافي سياسامت، والممفامهين فيت، مفام   وعادا ت وهذا 

ت (1)اام المربوي بالياام ااضمصادياصبفاد المربوية لفهم المال ماهر أياا  في عهم المربية، وص   لهي
وهكذا أياا  م رد الف ضا  بين عميع اليام العللية لممأكد حميمة ال كر، عهما  وعم  ، وممحمق بذلب 

 الميمية المسمدامة المؤسسة عه  مماصد ال ريفة ا س ميةت
 
 األبعاد التحليلية للنموذج التنموي التوحيدي -3.1.1

، المفاصر المحهيل لماايا الميمية المي يولدها اليموذ  في إ ار الفالم ا س ميلي  اللر  هيا  ؛أوالً 
ولكن اللر  ييحصر في رصدها في هذا المرحهة، افمبار ضدر  اليموذ  عه  موليد الماايا 

 ةتيمية المي مواعت اصمة ا س ميالميموية الحم
لي  مماحا  اآلن المحهيل المفياري لهيموذ  لمبين فصال  الحيا  ال يبة المي يولدها، في إ ار ؛ ثانياً 

إضامة الولن بالمس  في ميلان اليام العللية والياام الكهي، وذلب بسب   يا  حهما  من الفهم في 
                                                 

استخدم مصطلح النظام املايل ليشمل النظام االقتصادي والنظام البيئي الذي يعين باملوارد االقتصادية يف     (1)
 بيئتها الطبيعية.
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البحثت  اليموذ  المفرفي الموحيدي، في رأى الباحث، أ ريا إليها في عد  موااع سابمة من هذا
 اليومت المي مواعت اصمة ا س مية ب يمال أحد أهم م اكل الميميةويرى الباحث أن ذل

ا  ار المياس  لهمحهيل في يموذ  الميمية المسمدامة الموحيدي هو ا  ار ااسمراميعي، وذلب ؛ ثالثاً 
 لسببين رليسيين أل

اللمان، ومف ي ااعمبار  أن الميمية المسمدامة ب بيفمها ذا  مماصد مممد عبر ؛أولهما
اصكبر لهيمالن واآلاار المي ميعم، في المدى البفيد، عن أعمال المكهسينت لذلب عاد  يمم مياول 

 ضاايا الميمية المسمدامة في ا  ار ااسمراميعي في اصدبيا  اللربيةت
ييعم من أن اليموذ  الموحيدي ب بيفمت يسمصح  مفت بفد السفل ا لهي فيما   السب  الاايي

يمالن و اار لهسفل الب ري،  كرا  أو كسرا ت والسفل ا لهي المحي  بالسفل الب ري عاد  يأفذ  مادا  
 ويهة لماهر  اارا اليهاليةت لذلب ابد من بيا  عهم ااسمراميعية المؤس  عه  ضواعد الموحيد 

 وميهعية المأويل ليصبس إ ارا  لمحهيل المماصد واليمالنت
افمرايا أن ضاايا المفهل والميمية المي يفايي ميها المسهمون اليوم هي بسب  فرو  حيامهم، إذا  ؛رابعاً 

أفرادا  ومعممفا ، عن مسار الموحيد، فإن محديد  بيفة هذا الماايا الميموية ومحهيهها، يمماي 
افمرااية مماربة الواضع، وذلب بإدفال ممليري الهوى والمماا الدييوي إل  اليموذ ، ومحديد ع ضا  

معممفا  ذا  فصوصيةت واضع بفييها مسمبين ميها حاا  مفبر عن واضع المسهمين إعماا ، أو 
هذا يفيي ارور  الفرو  في المحهيل من إ ار اليموذ  الموحيدي الفال  إل  الياام المفرفي 
الكهي ل عمماا ا يسايي حيث ممساعل عميع الممليرا ، في اللمان والمكان،  يما  الااهر  

وهذا ما سول يحاولت ضبل ال روا في رصد ضاايا الميمية ااعمماعية المفصوصة المراد دراسمهات 
 المي مسرلها الحاا  المفمار ت

 حاالت الواق  ف، المجتم  اإلسالم، –3.1.1
الدييوي للهبة  المعممع كهت من المسهمين، ولكن يله  عه  واضفهم ممصد المماا  –4ت3ت6ت1

 الهوى عه  اليسو ت
المعممع  البت من المسهمين، مع أضهية من  ير المسهمين، ولكن الهوى هو السالد،  - 4ت3ت6ت2

 المماا الدييوي هو الممصد اللال تو 
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إل  حيا  ممأس  عه  الموحيد، مع أضهية   هفينعممع  البت من المسهمين الممالم  - 4ت3ت6ت3
 من  ير المسهمينت

المعممع  البت من المسهمين، ولكن فلة ميهم موحيدية وفلة دييوية، مع أضهية من  ير  – 4ت3ت6ت4
 المسهمينت

المسهمين، ويله  عه   أيت الفا  والفام الدييوية، ولكيت يم هع  المعممع كهت من –4ت3ت6ت5 
إل  الميمية في إ ار المسار الموحيدي، ولكن يعاورا ويبادلت المأاير معممع دييوي 

 مهيمن من  ير المسهمينت
 

سول يممصر رصديا لهماايا الميموية عه  هذا الحالة اصفير ، باعمبار أيها مميس ليا أفذ أار 
الممليرا  الدولية في اليموذ ت بال بع حم  هيا يمكن إاافة افمرااا  وفرايا  عديد  لمماربة واضع 
بفييت، بصور  أكار محديدا ، ولكيا يكمسي بالحالة الفامة مع المأكيد عه  أن اللر  هو معرد اسمكمال 

 في هذا المرحهة، ولي  الفو  في ماامت المحهيهيةت اا ار المحهيهي لهبحث،
 :يسمكمل الحالة المحهيهية المي افمرياها بالماايا اآلمية

هذا معممع يمحدد فاا  الفمل ااعمماعي فيت بالمساعل بين عميع الممليرا  المولد  لهااهر   ؛أوالً 
ااعمماعية، وذلب من ف ل دالمي المماصد الدييوية ومماهها دالة الميسفة، والمماصد الموحيدية 

نت فالدالة الدييوية مفبر عن وعودها من ف ل المساعل بين اليس ، بممما  ومماهها دالة ا يما
الهوى، مع ليية الحيا  الدييا  المال، البيون(، والدالة الموحيدية مفبر عن وعودها من ف ل 

، مع ليية الحيا  الدييا  المال، البيون(ت وضد فرايا الموحيدي المساعل بين اليس ، بممما  الفهم
لة الدييوية عه  الواضع ااعمماعي لهحالة المي يحن بصدد رصد م اكهها  هبة الدا
 ، مع محاولة المعممع مليير هذا الواضع إل   فر مسودا الدالة الموحيديةت(4ت3ت6ت5الميموية 

بما أييا يمفامل مع ممليرا  فإن عيصر اللمان أمر في  اية اصهمية، فما كان باصم  ضاية  ؛ثانيا
يصبس اليوم كذلب، وضاايا اليوم ليس  بالارور  هي ضاايا اللدت لذلب فإن الحالة  ميموية، ضد ا

 مسهم و ير مسهم( في م هع المرن الحادي ممساعهينالمي يحن بصددها مفبر عن معممْفين 
 والف رينت
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ما دميا ضد افمرايا أن معممع المسهمين مله  عهيت الدييوية، فهو إذن معممع مابع لنفر   ثالثاً 
لمهيمن، في إ ار ع ضة يمكن أن يي بق عهيها يموذ  المركل والهام ، مع اصفذ في ااعمبار ا

المي محميت من الذوبان في المركل وهي  ،ل بيفة اليموذ  الموحيدي الكامن في المعممع المسهم
 بالكهية، بل وممال عامل مومر واور  عه  هذا الف ضةت

العلرافية في الف ضا  اللمايية و  افمرا  العوار بين المعممفْين يفبر عن مماصر المسافا  ؛رابعاً 
، ويمكن بال بع مفميم الحالة لم مل أي عدد من المعممفا ، في  الفولمة(الدولية في هذا اللمان

 إ ار الوصل المذكور لكل من المعممْفينت
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 (1شك )
 المسلمالقضايا التنموية الكبرى للمجتم  

 
 
 
 

 
 

                                 
                             

  
           

 
 
  

 
              

 
 
 
 

( أع ا يهف  ليا ضاية الميمية المسمدامة في المعممفا  ا س مية اليوم، وهو 3ال كل رضم  
(، إا أييا هيا أدفهيا عمهة 2يس  يموذ  ال عر  ال يبة الميموي الذي لفصياا في ال كل رضم  

اليس ،  المسردا  المحهيهية الم هوبةت الحرل  أ( يرمل إل  مملير ا يمان، والحرل  ن( إل  مملير

0 

 المال

 البنون

 )ن    (  2

 الوسع التكليفي  )ن    ()مستوي الحياة الطيبة(  4

  

 )ن    (  3 ك

 الوسع المعياري 

 (الضنكةمستوي الحياة ))ن    (  1
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، وميحييا  السوا  مفبر عن مسمويا  مفمهسة من الفمل الموحيدي والحرل  ا( إل  مملير الفهم
لبيون (  الصالس أو ا يمان، يمكن محميمها في فاا  الفمل الصالس الذي ي كل ممليرا   المال ( و   ا

يفبر عن  اصول، الوسع المكهيسي والوسع المفياري هما  (Constraints)هياب محددان نتيت  الرليسييمحور 
 يفبر عما ييبلي أن مكون عهيت اصمورت والاايي الواضع الماال

إن ضاية الميمية المسمدامة في المعممفا  ا س مية اليوم، هي ضاية اايممال أو الممدم من 
اليم ة  ب(، إل  الواع اصمال ( والوسع المكهيسي، أي أ1الواع الذي يفبر عيت المما  ميحي  السوا   

( والوسع المفياري، أي اليم ة أ4الذي ممحمق فيت الحيا  ال يبة والذي يفبر عيت المما  ميحيي السوا   
 هي(ت والسؤال الميموي الذي ي رح يسست هيا هوأل ما هي اصسبا  المي معفل المعممع ا س مي يسممر 

ب(، وكيل يمكن حراب المعممع با س م ليبهل اليم ة  هي( في الواع الممديي الذي مفبر عيت اليم ة  
  حيث الحيا  ال يبة 

ا عابة ممركل بصور  أساسية في الدراسة المسمسياة لألسبا  المي عفه  الفمل الصالس، في كل 
(، ومهب المي عفه  الوسع المكهيسي لألمة، أفرادا  أ1  سوا اليام العللية، ييحسر إل  ميحي  ال

يمماصر دون الوسع المفياري، وا يمعاول اليم ة  ب(ت أدياا محاولة محدود   اار  الماايا  وعماعة،
 إعابة عه  السؤال أع ات ا  اصهمية المي يولدها اليموذ ،ذ

 
 فضاء العم  الصالح بين المعيار والواق  -3.1.1

المصالس، الارورية والحاعية ليمذكر أن فاا  ا يمان أو الفمل الصالس هو أياا  فاا   ؛أوالً 
والمحسييية، المي ميعم عن المساعل بين الممليرا  الكهية المي هي أصول الااهر  ااعمماعية 
الموحيدية  اليس ، الفهم، المال، البيون(ت فالمال والبيون هما ليية الحيا  الدييا، المي ممساعل مفها 

حمق مصالس المكهسين من عهة، ويحمق ال كر اليس  بممما  الفهم، فييعم الفمل الصالس، الذي ي
ذن اهلل، وممحمق من إا إيمايا، وملداد اليفمة ومدوم بعه  يفمة اهلل من عهة أفرى، فيلداد الذين  ميو 

 ام الحيا  ال يبة، المي وعد اهلل مفال  بها عبادا الذين  ميوا وعمهوا الصالحا ، في الدييا واآلفر ت
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لميموية في فاا  الفمل الصالس هو بحث في الم اكل المي مكميل اليام البحث عن الماايا ا ؛ثانياً 
العللية الارورية  المفرفي، المربوي، البيلي، ااضمصادي، ااعمماعي(، والياام المكمل لها، أعيي 

 الياام السياسي   الم ريفي، الميسيذي، الماالي، ا ع مي(ت
لفمل الصالس أا وهو الفهم أو الياام المفرفي، فهيبدأ باليار في أهم مكويا  فاا  ا يمان وا

الذي يسود في المعممع الذي فرايا أيت يفبر عن واضع معممفا  المسهمين اليوم  المعممع الذي كهت 
من المسهمين، ولكن ي بفت اليموذ  الدييوي ب ابفتت لمد ذكريا سابما  أن الكس  الماريفي لهياام 

يمفهق بليا  حهما   من الفهم الاروري مممال في  يا  عهم المفرفي ا س مي يبين فيت ضصور 
مماصد ال ارا من مساصيل اليام العللية، و يا  عهم السفل ااعمماعي بمؤسسامت، وهو وسيهة محميق 
مهب المماصد، ام  يا  عهم السين الكويية الحاكمة لليية الحيا  الدييا، المي هي ماد  المماصد، 

، وهو الفهم الااب  لحركة المعممع عه  اصمر سو ا  م كهة ايحسار السمت ومواوعها الحميميت ولاد
إل  لوايا ايمة من الواضع ااعمماعي، وعمودا عه  كس   الصرا  المسمميم يحو محميق المماصد،

 السهل، مما عفهت مرويا  مرااية، و ا  الوحي كمرعفية لسمت  حيٍّ ممعددت
واضع المسهمين اليوم ا يممصر عه  الفْ   أع ا، ر م  لكن م و ا الياام المفرفي السالد في

فداحمت، بل مااعل هذا الم و ا بسب  أن المعممع الدييوي  ير ا س مي، المعاور والمهيمن مساع  ، 
ضد مأل فراج الياام المفرفي ا س مي، الذي فه ست  يا  الفهم الموحيدي في اليام العللية المذكور  

الياام المفرفي السالد في الفالم ا س مي م وها ، وي أ  ألمة ما يفرل بالدواعية  أع ات هكذا الداد
الياام المفهيمي إس مي/عهمايي(، ومأهه  عه  هذا الياام المألوم عمول الم يين من أبيا  المسهمين، 

 وما لال ، فكان ابد أن يكون اليامن عم   مألوما ت
لميموية في الفالم ا س ميت وكان من البديهي أن يمرب هذا الم و ا مهب، في رأي الباحث، أم اصلما  ا

في الياام المفرفي م وها  مماا   في الواضع الفمهي في اليام العللية اصفرى، وفي الف ضا  بييها، 
)  ذلب أن الفهم هو حادي الفمل في اليموذ  الموحيديأل              

                 فحيث يلي  الفهم يلي  الفمل الصالست(( ا سرا ، 
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هكذا  ا  عن فاا  ا يمان والفمل الصالس أحد أهم عياصرا، الفهم المبي ن لمماصد ال ارا في 
محميمها، سييا  وعم   صالحات وال كر عه  اليفمة يمحمق  فا  الحيا  المفمهسة، والهادي إل  وسالل 

 م عهيت مماصد الميفم من يفممت، فإذا  ا  ال كر، حل  الكسر وحه   مفت يمالعتألفَ يْ عيدما يحمق الم    

                     ))لمد أصبح   ت إبراهيم
 يكايسا ، اي  ضا من الوحي، يل  المهمة الميموية في معال الياام المفرفي ليس  فم  اعمهادا  عهميا  

عميع اليام العللية والياام الكهي، ولكن أياا  عهادا  مواليا   لاحة الياام المفرفي الدييوي، الذي ممكن 
 والمسيود من ضبل الياام الدييوي المعاور والمهيمن مساع تمن عمول أبيا  المسهمين وواضفهم الفمهي، 

إذا ايممهيا إل  الياام المربوي فسول يعد أن الم و ا ضد لحمت بسب  الم و ا في الياام المفرفيت إن 
الياام المربوي الموحيدي ييبلي أن يمكامل مع اليام العللية اصفرى، ويرفدها بالمؤمن الرا د الذي 

فصار هواا مبفا  لما عا  بت الوحي، وموحد  مماصدا في الحيا  مع مماصد ال ارا، سوا  ملك  يسست، 
 كان رعل أعمال، أو رعل سياسة، أو ر  أسر ت

إن الياام المفرفي يصوج المؤمن الرا د ياريا ، مأسيسا  عه  فصال  اليس  الب رية، كما عا   
لعللية المفمهسةت والياام المربوي يصوج المؤمن في المر ن، وعه  مماصد ال ارا، مسصي   في اليام ا

الرا د عمهيا ، في إ ار يموذ  ال عر  ال يبة الميموي، بد ا  بافميار المربة ال يبة، والبذر  الصالحة، 
مرورا  باللذا  اليافع، والبيلة الصديمة، إل  أن ييمهي أك    يبا ، بإذن اهللت هكذا مكون عميع اليام 

ي الياام المفرفي، وهو يصوج المؤمن الرا د يارا ، وفي الياام المربوي، وهو يصو ت العللية حاار  ف
عم  ، ويكون الياام المفرفي والياام المربوي حاارين في بمية اليام، المي يسف  فيها المؤمن الرا د 

 عم   صالحا ت
يدية، والدليل عه  ذلب لكن الياام المربوي الذي يسود ب د المسهمين اليوم ا يفك  الرؤية الموح

امرمت الم اهد ، والم هو  من أهل اافمصا  في معال المربية دراسة الم و ها  المي لحم  بالياام 
 المربوي، وكيسية صيا ة ياام مربوي يمأس  عه  مماصد ال ريفة ا س ميةت
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مي ميصهر فيها هكذا يسمد أياا  فاا  ا يمان والفمل الصالس معاا  حيويا ، هو بوممة اليس  ال
عميع ممليرا  الااهر  ااعمماعية الموحيدية، لييمن عن هذا المساعل مؤميا  را دا ، وعم   صالحا ، وحيا  

  يبةت
لي  هياب ياام عللي يمعه  فيت  يا  الر د وسياد  الهوى، في الااهر  ااعمماعية عموما ، مال 

ت معال السمية واابم   اصكبرت لذلب يعد المال دالما  الياام المالي  ب ميت البيلي وااضمصادي، وذلب صي
يممدم البيين ورودا  في المر ن الكريم، ولي  أدل عه  حميمة ما ذكرياا مما أوردياا من  واهد في 

 اصدبيا  اللربية المي ضميا بمسحها في بداية هذا البحثت
م في الكس  الماريفي لهياام كان من ال بيفي أن يؤدي الم و ا و يا  حهما  ارورية من الفه

المفرفي ا س مي إل  فرو  الياام المالي، ب ميت البيلي وااضمصادي، من الدين عمهة ومسصي ، إا 
ضهي  ت وأحكم الياام المالي الدييوي الربوي اللربي ضبامت عه  مساصل المال في المعممع ا س مي، 

ا المعال ممم ا عابة عهيها من ف ل اليماذ  اللربية، وأصبح  عميع اصسلهة الكهية والمسصيهية في هذ
إا محاوا  محدود  هيا وهيابت وصار المسهون يممحمون معال المال عسار  عه  الدين، إا من رحم 

 رببت
إيها لمسارضة كبير  أن مكون ب د المسهمين هي اص ي  في الفالم، من حيث الموارد ال بيفية، 

الم يين من أبيا  المسهمين يمف سهم  من حيث الميمية ا يساييةت إن ع را ولكيها اصكار مفهسا ، 
المو ، ويمهددهم العوا، والمر ، والعهل بسب  السمر، والمال من حولهم موفور، واص ييا  ميهم 

أيما ا من الحيا  ممحدد  بيفمها في مركل اليموذ  الدييوي، وهي الدول اللربية، والممرفون يفي ون 
ما اسمامارا  ربوية و ير هم دالما مصل إل  المركل اللربي، إما إيساضا عه  ممرفا  الحيفأموال ا ، وا 
كذلب فإن موارديا ال بيفية، الممعدد ميها و ير الممعدد، يمم اسميلافها دون أن يفي أهمية مفي    ربويةت

ي الياعم عن الرعوية في ااسمدامة في  أيها، ودون واع اسمراميعيا  لحساها  مع ملايد السساد البيل
 اسمل لهات

وللن كسرمم إن عذابي   إن اليموذ  الموحيدي يسسر هذا الواضع عه  أيت محميق لسية كسر اليفمةأل
، ف  المعال ا يماعي، وا المعال الموليفي، وا المعال ااسمه كي، يفبر عن مامون ( إبراهيم(ل ديد

 سييية، في معال المالتمماصد ال ارا الارورية، والحاعية، والمح



 103 

كل المحاور ال بيفية،  يل ياصدي كايل في معال المال الواضع أييا في حاعة إل  اعمهاد مم
وا يماعية، والموليفية، وااسمه كية، ليبين لهمؤمن الرا د ما هو اروري، وما هو حاعي، وما هو 

من أيما  الفمل، في أي من معاا   مما هو واع ، أو ميدو ، أو مباح محسييي، وما يمابل ذلب
ئ باصبمار الممدسة يالي ا  ااضمصاديت لكن عهييا أن يمذكر أن المعال ااضمصادي، فكرا  وممارسة، مه

المي يصف  ذبحها، فمراعفة مساهيم مال مفايم ا يما ، مفايم الربس، مفايم الميسفة، ااسمه ب، 
د ،  حم   من أوللب الذين يد عون ايمما   فكريا  لهيموذ  اادفار، ااسمامار، سول معد مماومة  دي

لحاح  ديدين من دافل اليموذ  (1 الموحيدي ت لكن ليا علا  في أن هذا المراعفة ممم اآلن بفمق وا 
 يدْ البحثت وعهييا أياا  أن يمذكر هَ الدييوي ذامت، كما بان ليا في اصعلا  المفصصة لذلب من هذا 

دلي   عه  فير  أو حيا    الما رد، ولياد  اليامن المومي، والارو ، ليس   بالارور  المر ن ليا بأن اليمو
أل  يبة مسممبهيا، بل ضد يكون ذلب مح  ااسمدرا  لسمية ا مصيبن  الذين  اهموا ميا فاصة  ) 

                           )ت ف  ييبلي أن  (المؤميون
فكان ما  يكون كالذين ضالواأل هذا عار ي مم ريا، وهم لم يمدموا بين يدي ذلب ما يسمحمون بت رحمة اهلل،

   وضد ضيل في المالأل من مأميت يؤم  الَحِذرتفرحوا بت هو سب  ه كهم

                                                 

سبق هلذا الباحث أن كتب حبثاً مطواًل  ونشر يف جملة التنوير، بّين فيه أن ادخار الدخل النقدي يف االقتصاد  (1)
آن ، وأنه مبعايري اإلمام الشاطيب يف املباح فإن ادخار الدخل النقدي احلديث ليس سوى الكنز املذموم يف القر 

حكمه اإلباحة اجلزئية، رفعًا للحرج، واملنع بالكل، ألنه خادم للشح والبخل، وهادم لإلنفاق يف سبيل اهلل ألن 
دائرة النشاط  االدخار إمساك. أما مبعايري النظرية االقتصادية فهو أيضًا مشكل من حيث كونه تسرنب للنقد من

االقتصادي، مما خيلق فجوة يف الطلب الكلي ينجم عنها عدم توازن اقتصادي تنبين حماولة معاجلته على إعادة 
املدخرات إىل النشاط االقتصادي ولكن بفائدة ربوية. فاالقتصاد االدخاري اقتصاد ربوي، بينما االقتصاد اإلسالمي 

طرة واملغنم واملغرم، وأنه ال عالقة ضرورية جتمع بّي اإِلستثمار واإِلدخار. اقتصاد إنفاقي استثماري، يقوم على املخا
استفدنا من ذلك أن السلوك اإِلدخاري، وإن كان مباحًا رفعًا للحرج، فإنه ال ميكن تأسيس اإلقتصاد اإلسالمي 

ينبغي تشجيع  عليه، وال ينبغي تشجيع الناس على إدخار دخلهم النقدي، وال ينبغي مكافأهتم على ذلك، بل
 الناس على األنفاق مطلقاً يف سبيل اهلل، وخاصة اإِلنفاق اإِلستثماري.

عرضنا هذا البحث على عدد كبري من املختصّي ، ورغم أن أحدًا منهم مل يعارضه حبجة تذكر إال أن قلياًل منهم 
شافهين بذلك، مث رأيته يثبت  الذي أعلن تسليمه بنتائج البحث، ومنهم العامل اجلليل مسعود العلم شودهري، الذي

العلمي للقرآن، املمول من قبل جامعة  –هذا املوقف من االدخار يف مؤلفه الكبري القادم عن التفسري االجتماعي 
 البرتول واملعادن بالسعودية. 
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سول يعدها في الياام ااعمماعي  وضد ياض يا بف  هذا الم وها  ذامها، وا  كاا  ذامها 
الماايا الميموية في ورضميا بفيوانأل "رؤية إس مية مماصدية في الميمية ااعمماعية"، فهيرعع المار  

 الكريم إل  عهديا المموااع في مهب الورضة، وا حاعة إل  ا  الة هيات
، من با  ما ا يمم الواع  إا بت فهو واع ، فإن سياسي الذي هو مممم لهيام اصفرىأما الياام ال

وا ع مية إيما مسممد مصداضيمها من مدى ممكييها  واصميية، مكويامت الميسيذية، والم ريفية، والماالية،
لمماصد ال ارا أن ممحمق في اليام العللية الارورية، وفي الياام الكهي المفبر عن المعممع 
الموحيديت وما دميا ضد موصهيا إل  يميعة مسادها م وها  عميمة في مهب اليام اابمدالية، فمن البديهي 

لكن صن الياام    إذ ا يسمميم الال والفود أعو ،أي ياام مابع لهافي هذا الم و ا أن يهحق بها 
السياسي يمأس  عه  المو  ذا  ال وكة، فإن الم وها  المي مفمريت مؤدي إل  يمالن باللة الف ور ، ضد 

في المعممع مااعل ومديم السساد الذي اسم رى في كل اليام، اسيما إن كان هذا الياام السياسي 
يد إل  مدد من الياام السياسي المهيمن في المعممع الدييوي المعاور، الذي فرايا وعودا يسمالمسهم 

 في الحالة المي يموم بدراسمهات
إن الهدل اصساسي من إضامة ياام سياسي هو إيعاد ال رو  الفامة المي مسمس بمحمق مهمة ا يسان "

وا ر امت لذلب فإييا يفلو برول مياما  مفمل عه  الف فية، ا فر  مفاليم ا س م من ف ل المهر 
حمل اصمة عه  امباا يهن ايق وفهم محدود، ومدعو إل  اسمفدام السه ة السياسية لم ويع اليا  
صحكام ا س م، إل  المفهي  بين دور ومماصد اصمة من ياحية، ودور ومماصد الدولة ا س مية من 

س  لهيمو إل  مربية ال فصية ا س مية، وموفير المياخ المياياحية أفرىت فسي حين مهدل اصمة 
ماحة المعال لت لم و  اصف ضي والروحي لهسرد الحيا  امن ا  ار الفام ل دورا وأهدافت في ، وا 

، مسف  الدولة إل  ميسيق ي ا ا  وعهود اصمة بلية موايل ال اضا  وا مكاييا  الب رية له ريفة
وااضمصادية المي مفيق يمو اصمة ورضي ها"  لؤي  السياسية لمصاع  والفمبا وال بيفية لهمله  عه  ا
 (ت1996 –المفهد الفالمي لهسكر ا س مي  –صافيأل الفميد  والسياسة 

وصن هذا هو الدور الميو  بالياام السياسي في اليموذ  الموحيدي، فإن أمرا كه ت يموم عه  
يكويون المعممع، الذي فراياا من المسهمين فم ت كذلب من  ال ورى، المي مسع عميع المسهمين الذين

المهم المأكيد عه  أن مؤسسا  الياام السياسي وهياكهت، ييبلي أن مم كل باعمبار أيها مساعد ، ا 
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لكن  مهيمية عه  اليام العللية اصفرى، حيث المماصد ال رعية اصصهية ميو ة بمعممع المؤميينت
يفك  صور  ممهوبة مماما ، فالياام السياسي المسود أصبس سيدا ، وصار الحكم الواضع ا س مي اليوم 

مهكا  عاودا  يؤفذ   با، وفر  بذلب فاا  مهم من فاا ا  الفمل الصالس ال لم لهميمية المسمدامة 
 في إ ار اليموذ  الموحيديت

ي فاا  الفمل ( يفبر حميمة عما هو مماح ف3  أ( في ال كل1يفه  إل  أن ميحي  السوا   
  لمحميق الحيا  الصالس، في واضع اصمة ا س مية اليوم، ولكن هذا المماح بفيد كل البفد عن الم هو 

 أ(ت إن العهد الم هو  في هذا المحور من محاور الميمية المسمدامة في4السوا     ال يبة، أي ميحي
  الياام المفرفي لمبيان  بيفة عهد عهمي كايل في عميع حهما  أوال ألإ ار اليموذ  الموحيدي هو

عهد عمهي، فردي وعماعي، يوال هذا   ثانياالم اكل في اليام العللية المفمهسة وكيسية حهحهمها، ام، 
الفهم لبيا  الوسع الحميمي لألمة، أفرادا  وعماعة، وموايل هذا الوسع لبهوج ذلب الساا  من الفمل 

 الصالس الذي ممحمق فيت الحيا  ال يبةت
 
 الوس  التكليف، بين المعيار والواق  –3.1.1

فيا من ضبل الوسع المكهيسي بأيت الوسع الحميمي ميسو  إل  الفيارا  الممكية لهمؤمن الرا د في  عر 
ل  مدى حريمت في اافميار ل  الميود أو المحددا  ال رعية وال بيفية  ،فاا  الفمل الصالس، وا  وا 

 وااعمماعيةت 
محاور الميمية المسمدامة، في اليموذ  الموحيدي، يود أن يهمي يار  إذن في هذا المحور من 

سريفة عه  عمهة الماايا المفيارية، والم اكل المي ممفد بوسع المؤمن، في المعممع ا س مي 
أ( في فاا  الفمل الصالست وسول يمم رصد 1المفاصر، بحيث ا يسم يع معاول ميحي  السوا   

 ويا  الوسعت الم اكل من ف ل محهيل مك
المكمس ت وصن   حاصل م ضس الوسع الس ري والوسع حس  مفريسيا لت، من ،يمكون الوسع الحميمي ؛أوالً 

فياا بأيت  الوسع الس ري هو  أن إلهي فسول يركل عه  إ كاا  الوسع المكمس ، الذي عر 
من اصوضا ، أضص  ما اسم اا المؤمن الرا د اكمسابت من م وير لوسفت الس ري، في أي وض  

في إ ار البيلة المحي ة بتت وي مل هذا الم وير الياحية البديية، من حيث الصحة والمهارا  
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المفمهسة، وي مل العواي  اليسسية، من حيث كسبت الفمهي في الفهم الموحيدي، ومن حيث كسبت 
 الفمدي واصف ضي والميمي، ومن حيث اسممرارا الفا سي، وصحمت اليسسية عموما ت 

إذن الوسع الحميمي لهمؤمن يمحدد بما يمك يت ميت الياام ااعمماعي من وسع  مكمس  في فاا  
الفمل الصالس، المماح في اليام العللية الاروريةأل الياام المفرفي حيث الفهم الموحيدي، الياام 

ة اليسسيةت المربوي حيث مملك  اليس ، الياام المالي حيث ضوام البدن، والياام ااعمماعي حيث الصح
بمحميق مماصد ال ارا عه  المسموى الاروري إن أهم وسع ييبلي أن يكسبت المؤمن ذلب الذي يمحمق 

 الارورية في معال كهيا  الفهم، اليس ، المال، البيين، وذلب لسببينأل 
 يهاإلمؤمن، لذلب ضال ا مام ال ا بي صن هذا المصالس الارورية هي أصل ضوام حيا  ا ؛السبب األو 

لم مراا فيها حاوا المكهل، ولو فر  أيت أراد  يرها لحعر عهيتت إذن هي حموق اهلل مفال  
 عه  عبدا المؤمن، ولذلب محصيهها عمل واع  وممدم عه   يرات 

ن هذا المصالس الارورية، بعاي  ضيممها العوهرية، من حيث كويها أصل وعود ص ؛السبب الثان،
يها حق هلل مفال ،  عام ، من حيث أيها ممال  (Instrumental)إا أن لها ضيمة وسيهيةالمؤمن، وا 

في  المفمولةمؤمن الرا د من المساهمة الحد اصدي  الاروري من الوسع الحميمي، الذي يمك ن ال
 عمهية الميمية المسمدامة، في إ ار اليموذ  الموحيديت

، إلها  وربا ، وعن الكون ال بيفي الياام المفرفي يمد المؤمن بذلب الفهم الاروري عن اهلل مفال 
ن  المؤمن مهارامت الفهمية وااعمماعي، معاا  لهفمل الصالس، ومحصيل المصالس، فمية  وابم   ت هيا يكو 

ومماصدا  ،-في الكون وكيل يمدبر الوحي كيل يمسك ر -الارورية ويمفرل عه  مصادرا المفرفية
م في عميع مراحهها حول مبدأ الموحيد، ففهوم ال بيفة الحياميةت لذلب ييبلي أن مصاج مياهن المفهي

والمعممع مبدأ بالبيا  الفمدي، من ف ل موايل سين اهلل في اصيس  واآلفاق، دلي   عه  وعود الفالق 
من ورا  الفهقت ام يبين الميهن مماصد الفالق من فهق ا يسان، ومن فهق ليية الحيا  الدييا، وكيسية 

ن الكويية في محميق مماصد ال ارا، بما يحمق مماصد المكهسين، وييل حاواهم من موايل هذا الموايي
 المماا الدييوي، وبما يحمق ال كر هلل مفال ، والسول، من ام ، بالحيا  ال يبة، في الدييا واآلفر ت
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يس  الياام المربوي يمد وسع المؤمن بممومامت اصف ضية، والميمية، ويمد ا بميهن را د في ملكية ال
وحساها، ويفد ا ل يدما  في المعممع ا س مي، والفالمي، والياام الكويي من حولت، ويحسل هممت، 

 ، ومموك   عهيتتمها واضمحام عمبامها، عام   هللابم  ا  وي حيها بالمماصد الفهيا في الحيا ، موابا  لفو 
  والمسكن، ويكون وسيهة ففالة الياام المالي يمد وسع المؤمن بارورا  المأكل والم ر  والمهب

لمحصيل ارورا  أفرىت إن البيية ا يماعية والميوا  الموليفية لهياام ااضمصادي، في اليموذ  الميموي 
الموحيدي، ييبلي أن مفبر عن المماصد ال رعية، الارورية، والحاعية، والمحسييية، في معال المال  

الممداول من السهع ييبلي أن يمل عيد حد الاروري،  فحياما  ح   الموارد فوق ما هو اروري، فإن
وليع ما هو سوا  بإيماعت محهيا ، أو بمصدير ما يمك ن من اسميرادات وا ييبلي ااكمسا  بالية السوق في م

ف ي السهفة إا لمن دفع اميهاتابد لهدولة والمعممع مح  بسمر السمير، وا ماروري، فإن السوق ا 
 من فهق  ليا  وضيوا  موليفية أفرى مامن وصول الاروري من المال لكل فرد في المعممعت 

الياام ااعمماعي يمد وسع المؤمن با حصان، حيث سكن اليس  وحسا اليسل، وهو بفد اروري 
ااعمماعي يمد وسع المؤمن أياا  بما هو اروري من ع ضا  في بيا  الوسع، بدييا ، ويسسيا ت والياام 
 رحمية واعمماعية، داعمة لسفيت وكسبتت

هذا المسموى الاروري من الوسع المكمس  حق لكل مؤمن، عه  المعممع أن ياميت لت، وييسر لت 
ن لم أسبا  محصيهتت ولهمعممع مصهحة أكيد  في ذلب، صن هذا الوسع الاروري هو أسا  الميمية،  وا 

يكن كافيا، إذ بدويت ممف ل  اضا  المؤمن، ومهدر موارد المعممع، وميفدم الميمية ا يسايية المسمدامة، 
 ويفي  المعممع المسهم حيا  بالسة، ممديية في كل  ي ت

ا  ب في أن هذا المسموى من الوسع هو حق يمساوى فيت العميع، في المعممع المسهم، وا 
وسفهم الس ري في الكس ، فالمرا ، ما  ، ضد يحماعون إل  مال  أكار، لهوفا  يمسااهون إا بممدار 

، ولما يمرم  عهيت من مسؤوليا  باروريا  حيامهم، من اصصحا   والرعل ضد يحما  إل  مال لهلوا 
وهكذات ويأفذ موفير هذا المسموى الاروري من الوسع، لكل من ععل عن   من المرأ  ارورية، أكار

عهدا، أولوية ضصوى في مفصي  موارد الدولة والمعممع، ا يسوضها إا أولوية ممويل العهاد، محصيهت ب
دففا  اعمدا  يهدد أصل المعممع الموحيديت وا ي فمذر عن موفير هذا المسموى من الوسع ب س الموارد، 
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مع، فذلب أدع  لحسل أو بايماار الميمية، إذ يمكن مفالعة اصمر بإعاد  موليع الموعود من اروا  المعم
 الميميةت

لكن مبم  إ كالية الوسالل السفالة المي يع  عه  الدولة والمعممع موايسها لامان اسميسا  كل 
ذي حق حمت، وا  ب أن اصمر يمماي إضامة مؤسسا  ففالة عه  مسموى الدولة والمعممع المديي، 

ين هذا الحد اصدي  من الميمية ا يسايية وياام من الحوافل في بيية مهب المؤسسا ، بحيث مماافر لمأم
 صفراد المعممعت

إن السمير المدضع في هذا اليموذ  الميموي هو ذلب الذي محول مواردا المالية دون الوفا  بارورامت 
ال رعية، وا يكون ع   فمرا بممهيكت الموارد المالية فحس ، بل أياا  بدراسة الارر الذي وضع عه  

فمد مكون اصارار من اليوا الذي ا يفالن بالمال، ولكن بوسالل أفرى، فيع   وسفت بسب  فمرا،
 ممكييت ميها، صن اصمر يمفهق بمصالس اروريةت

إذا كان الوسع المكمس  عه  مسموى الاروريا  ال رعية هو معال الحموق، حيث ممعه  ضيمة 
حيث ممعه  ضيمة ا حسان  وهو الفدل، فإن ما فوق ذلب هو معال الميافسة عه  اسمباق الفيرا ، 

بداية الوسع السف ال والميمية الحميميةت فهاهيا يماح لكل مؤمن أن يبيي وسفت، وفق ما يياس  ضدرامت، 
ويوافق هواا، من أيواا الفمل الصالس، في أي فاا  من فاا امتت وابد من اايمباا إل  الف ضة 

ي ع ضة أ بت بف ضة الفر  وال ه   فالفمل الصالس العدلية بين الوسع المكهيسي والفمل الصالس، فه
حبل مممد،  رفت اصعه  عيد اهلل مفال ، و رفت اصدي  عيد الفبد، فمهما بذل الفبد وسفت في  ه  
الفمل الصالس، هيأ اهلل مفال  لت المليد ميت، ولي يت لت، فيعد  الفبد في مليد ال ه ، فيلداد وسفت، 

) :أمامتت إيت ضايون ال كر يحمق يسست في معال الميمية المسمدامة ويمسع فاا  الفمل الصالس  

                ()ال ورى             

      )د محم)                            

                    ) ت(ال ورى 
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حرية اافميار حق أصيل لفيسان، ابمدا   من حريمت في أن يؤمن أو يكسر، وايمها   بأن يفمار  ؛ياً ثان
 كل مؤمن أيما وسيهة م روعة يرى أيها اصضر  في الوصول إل  را  اهلل مفاليأل       

              )  ت إيها دعو  لهمؤمن لم بيق (ا سرا
ضوايين الكسا   والسفالية في معال الفمل الصالس، الذي هو وسيهة المرب  إل  اهلل مفال ، وا يمكن 
أن يمحمق ذلب إا إذا كان المؤمن حرا ، بحيث يرممي بوسفت إل  أفال فيار في أضص  ميحي  

صالس، وهي يم ة المما  محدد الوسع مع أدي  لهسوا  يمكيت الوصول إليت، في فاا  الفمل ال
 (ت3 ل ة في ميحي  السوا ، كما في ال كيم

 إن الحرية ضيمة عوهرية في حد ذامها، فهي  الفبد الممهوب كالحر، كما يفبريا المر ن الكريمأل
                                      

                                

                                       

        )لكن المر ن يفبريا أياا  أن ميمه  الحرية هي أن يفر  ا يسان (ت  اليحل

   أل من عبوديمت صهوالت المم اكسة ويسهم أمرا هلل الواحد              

                        ) ت(اللمر 
مركلي في حماية ودعم الميمية المسمدامة في  (Instrumental)ولكن لهحرية أياا  دور وسيهي

اليموذ  الموحيديت فحرية اليا  السياسية في الميايم والم اور المسموح افميار البف  لهواية الفامة، 
وحعبها عن البف  اآلفر، هو عامل حاسم في وعي المياد  السياسية بمصالس اليا ، والسفي 

د الواية، وفوفا  من الحع  عيهات كذلب الحرية ا ع مية لمحميمها، ما وسفها ذلب،  مفا  في معدي
موفر المفهوما  عن موا ن الدا  في الدولة، فيليد ذلب من ال سافية، وكسا   اصدا   وموفر مفهوما  
عن موا ن الكوارث، والسمر، والمصور في المعممع، فيبادر الساسة، ر با ، ورهبا ، إل  بذل الوسع 

عمت ضبل ااسمسحالت وحرية المسهم في المساو ، والمفاضد، في معال المال، مهف  لمدارب اصمر ومفال
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  وحريمت في المصرل في مالت ارد عبر  لية السوقدورا  حاسما  في ضدر  ااضمصاد عه  مفصي  المو 
 المكمس  لمحميق مصالحت الم روعة محسلا لمليد من السفي لهكس ت

حرية، كل ميهما لت دورا في محرير وسع المؤمن، ويفيي بهما ربما يسيد أن يم يل بين يوعين من ال
الحرية السالبة والحرية الموعبةت الحرية السالبة ممفهق بإلالة الفوالق المي م د  وسع المؤمن إل  الورا  
ومعفهت يفهد إل  اصر ، مال المماليد واصعرال ااعمماعية المي ا أسا  لها من ال را، ولكيها ماع 

كايسا  أمام وسع السرد المسهم من ااي  ق، ليهف  دورا  ففاا  أكار في الميمية المسمدامةت بل حاعلا  
فيمكهم عن محرير الوسع من عبودية السمر، والعهل، والمر ، والمهر،   Senيمكن أن يذه  مع  
باعمبار كل ذلب فصم عه  وسع المؤمن، الذي كان والمحسوبية والر و تتتال  وااسمبداد السياسي، 

وسع ل الواع  بيا اليمكن أن يبييت ويرمم  بت في فاا  الفمل الصالست أما الحرية الموعبة فيمصد بها 
المؤمن في عميع محاورا عه  المسموى الاروري، وموسيع فر  اافميار أمامت في فاا  الفمل 

فوق ما هو اروري، وموفير الدعم الم هو  لهذا  ما يسم يع بوسفت إل  أضص  ليرمميويدبت  الصالس،
 المرضيت

لمد افمرايا في مفريل الوسع ضدر  المؤمن الرا د عه  اافميار بين البدالل المماحة، وأيت يمهب 
، وأن هذا لفمل الصالس ففالية في بهوج هدفتمن الفهم الموحيدي ما يمكيت من افميار أكار أيواا ا

، ت هكذا مصبس الدييا ملرعة لنفر فميار هي أياا  اصكسأ في محميق مصالحت الدييويةالميهعية في اا
، وأن  ضصد محميمت، حيا  ال يبة في هذا الديياويكون المماا الدييوي هو معر د مك ون واحد من مكويا  ال

في يسبمت إل  مماا ، ذلب أن مماا الحيا  الدييا ضهيل، الرا د، هو ضصد اايوي ا ابمداليمن ضبل المؤمن 
لكن حرية اافميار والمدر  عه  ممارسمها في فاا   الدار اآلفر  الممصود ابمدا   بالفمل الصالست

، ما  لدى المؤمن عن السر  المماحةالفمل الصالس يفممد كهيا  عه  موفير ضاعد  وافية من المفهو 
ديد ما يياس  وسفت وضدرامتت هكذا وسهولة وصولت إليها في الوض  المياس ، وااسمساد  ميها في مح

 مبين أهمية يام المفهوما  الحدياة في عمهية الميمية المسمدامة في اليموذ  الموحيديت
ل ااعمماعي، والفر  عي والمايون ال بيفيمايون ال ر الوسع المكهيسي محد ا المحددا  الممفهمة بال ؛ثالثا

، ومفدي المايون ال بيفي يؤدي إل  مفديت  ر  اعمبار الفمل صالحا   عي وعدمفالملام المايون ال ر 
عية، وعدم المفدي عه  الموايين ضة وايمة بين الملام الموايين ال ر السساد في اصر ت وهياب ع 
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ال بيفية، وضد ضال اهلل مفال أل  )                  

 )عي يحول بييهم وبين ون ال ر ت فإفرا  اليا  عن داعية هواهم بإللامهم بالماي( المؤميون
كاير من المساسد المي مهدم الميمية المسمدامة، ويكسي أن مفدى ا يسان عه  ضوايين ال بيفة في 

الحيا  عه  اصر  من ضبل المارد معال الذ ر  فكاي  الكوارث اليووية، والمهديد المسممر صصل 
 اليووي، الذي يأب  أن يفود إل  ضمممت، ر م العهد الب ري المبذول في محاصرمتت

اصعرال ااعمماعية في المعممع الرا د هي في اللال  مباد  أف ضية مسممد  من ال ريفة 
رال مفمبر  عيد ال ارا ا س مية ياب  بها المعممع سهوب أفرادا، عادا  ومفام  ت ومال هذا اصع

 كمحددا  لهوسع المكهيسي، وضد أمر اهلل مفال  رسولت أن يأمر بالفرلت
إذا كاي  مهب الماايا المفيارية الممفهمة بالوسع المكهيسي فإن ضاايا الواضع الممفهمة بوسع المؤمن 

مفمهسةت فهذا  في المعممع ا س مي المفاصر، الذي يله  عه   لويت هيمية اليموذ  الدييوي، لعد  
الوسع  بت مف  ل في عميع محاورا اصساسية، فليا  الياام المفرفي الموحيدي أدى إل  سياد  اليموذ  

الياام   الياام المربوي  الياام المفرفيالدييوي في عميع هذا المحاور المي حصرياها في اآلميأل 
لكن حم  في إ ار اليموذ  الدييوي  .والياام السياسي  الياام ااعمماعي   البيلي+ااضمصادي(المالي

لم مواع اسمراميعيا  وااحة لبيا  هذا الوسع، فيسبة كبير  من أفراد المعممع يفايون من اصمية في 
معال المرا   والكمابة، مما يفيي حرمان الوسع من كل مكمسبا  الفصر المفرفية والمكيولوعية، والذين 

هم الفهمايي إل  ض يفة مفرفية مع اليموذ  الموحيديت وفي المعال المربوي ماا مفهموا أدى بهم مفهيم
ر ت فسي المعال المؤمن بين مماصد الدين، المي ا يفهمها إا أمايي، وبين مماصد الدييا الميبمة عن اآلف

  الدين من لدى السمها  باسم ال ريفة، ولدى الصوفية باسم الحميمة، بييما فر  المسهم الدييي مم اعممال
فاالت الحميمي  ليية الحيا  الدييا( ومركت لهدييوية، باسم المومية أحيايا ، وباسم الحدااة أحايين أفرىت 
وفي المعال البيلي يؤدي العهل وارورا  المفي ة، سوا  في الريل أو المدن، إل  فساد بيلي في البر 

ؤدي بدورا إل  مليد من السساد، في دالر  والبحر، بالل الف ور ، يفود سهبا  عه  وسع اليا ، مما ي
فبياة ما لها من ضرارت وفي المعال ااضمصادي فإن السمر يمسب  في حرمان الوسع من عميع عياصر 
بيالت المي يكون لهمال دور في محصيهها، وا  ب أن يسبة كبير  من أبيا  المسهمين مفي  هذا الحالة 
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فاا ا  الحمل الدالي لمملير البيين، مومر بالل في عميع وفي المعال ااعمماعي هياب  من السمرت
وي مل ذلب الف ضا  بين الرعال واليسا ، ام الف ضا  اللوعية، ام الف ضا  الوالدية، ام ع ضا  الرحم 
و يرها من الف ضا  ااعمماعيةت وييفك  كل ذلب سهبا عه  الصحة اليسسية لهمسهم، ومن ام عه  

 ايعالتوسفت وضدرمت عه  ا
لكن ال امة الكبرى عا   من الياام السياسي، الذي يسمر  أن يكون دورا مساعدا ، وحاميا  لوسع 
المؤمن وهو يرض  في مدار  الكمال والعمال في اليام العللية اصفرى، فإذا بالحريا  مسه ، 

ذا المعممع ا س مي ومؤسسام ذا الدولة ومؤسسامها ممافم، وا  م، والمفهوما  محع ، وا  ت المديية يممل 
ذا اليا  عيال الدولة يم هفون   ليها ف   ذالهم وكسالهم ودوالهمت  إوا 

 
 تم بحمد اهلل




