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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
المالحظات•
دراسة مقارنة للنظرية اإلسالمية1•
المصةادر أن الشريعة تسمح لألفراد باكتساب الحقوق الخاصةة  فة : رأينا•

و . ل اإلنتاجالطبيعية  ضمن الحدود الت  تقررها النطرية العامة لتوزيع ما قب
ات التصميم النظةر  لذة ا الحقةوق  يختلة  صةن تصةميمذا فة  النظرية

.الرأسمالية و الماركسية
يةة  صلة  فف  الم هب الرأسمال  يسمح لكل فرد بتملك المصةادر الطبيع•

مكنة  أن فكل ثروة يسيطر صليذا الفةرد  ي. أساس مبدأ الحرية االقتصادية
يعتبرها ملكا ل   مةا لةم يتعةارل  لةك مةع حريةة التملةك الممنوحةة 

ددا فالمجال المسموح ب  من الملكية الخاصة لكل فةرد  ال يحة. لآلخرين
فةرد و هكة ا يسةتمد ال. إال صيانة حق األفراد اآلخرين ف  حرية التملك

.مبرر ملكيت  من كون  حرا  و غير مزاحم لآلخرين ف  حرياتذم
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ة التملةك أما النظرية العامة للتوزيع الت  درسناها  فال تعترف بحريو •

يع  الخام  بمفذومذا الرأسمال   و إنما تعتبر حق الفرد ف  المصدر الطب
بة لك مرتبطا بتملكة  لنتيجةة صملة   أو انتفاصة  المبالةر المسةتمر

.المصدر  و لذ ا يزول الحق  إ ا فقد كال ه ين األساسين
ظذةرا مةن فالحقوق الخاصة ف  المصادر الطبيعيةة  تعتبةر رأسةماليا م•

   بينمةا مظاهر حرية اإلنسان  الت  يتمتع بذا ف  ظل النظام الرأسةمال
ه  ف  اإلسالم مظذر من مظاهر نشاط اإلنسان  و ممارست  إلصمةال 

.االنتفاع و االستثمار
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
اصةة  أما الماركسية فذ  تؤمن بإلغاء كل لون من ألوان الملكية الخو •

ر تلةك للمصادر الطبيعية و سائر وسائل اإلنتاج  و تدصو إلة  تحرية
خ الوسائل من الحقوق الخاصة  إ  لم يعد لذا مبرر  من  دخةل التةيري
نسان المرحلة المحددة الت  دقت الصناصة اآللية أجراسذا  ف  صصر اإل

.الرأسمال  الحديث
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
نظريةة من الناحية ال-إيمان الماركسية بضرورة ه ا اإللغاء  ال يعن و •

سة  أن الملكية الخاصة ال مبرر لذةا فة  المفذةوم المارك: -التحليلية
بةين الملكيةة الخاصةة قةد: إطالقا  و إنما يعبر صن إيمانذةا مة هبيا

  تيةار استنفدت كل أغراضذا ف  حركة التيريخ  و لم يبق لذا مجال ف
سةة التيريخ الحديث  بعد أن فقةدت مبرراتذةا  و أصةبحت قةوة معاك

.للتيار
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ما ه  : فلك  نقارن بين النظرية الماركسية و اإلسالم  يجب أن نعرو •

قةدت فة  المبررات ف  النظرية الماركسية للملكية الخاصة؟ و كي  ف
؟صصر اإلنتاج الرأسمال  ه ا المبررات
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
س لذةا أن جميع الثروات الطبيعية الخام لةي: إن الماركسية ترى« 1»•

ة  ألن القيمةة بطبيعتذا قيمة تبادلية  و إنما لذا منةافع اسةتعمالية كثيةر
.فيذاالتبادلية ال توجد ف  ثروة إال نتيجة لعمل بشر  متجسد

ات الخةام فالعمل هو ال   يخلق القيمة التبادلية ف  األلياء  و الثةرو•
ة لذا مةن ف  وضعذا الطبيع  لم تندمج مع صمل أنسان  محدد  فال قيم

بادلية و العمل  و بذ ا تربط الماركسية بين القيمة الت. الناحية التبادلية
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
•______________________________

ماركسة   نريد هنا بالنظرية الماركسية  النظرية االقتصادية للمة هب ال( 1)
.ال نظرية ماركس ف  تفسير التيريخ و تحليل 

 ا فإن الملكية الخاصة تدرس تارة بوصةفذا ظةاهرة تيريخيةة  و هة  بذة•
ظةروف الوص  تبرر ماركسيا  صل  أساس نظرية ماركس فة  التةيريخ  ب

.التناقض الطبق   و لكل اإلنتاج و نوع القوى المنتجة
و تدرس الملكية الخاصةة تةارة أخةرى صلة  أسةاس اقتصةاد  بحةت  •

  ه ا المرة و ف. الكتشاف مبرراتذا التشريعية ال المبرر التاريخ  لوجودها
لقيمةة و يجب التفتيش صن مبرراتذا الماركسية  ف  نظريةة مةاركس فة  ا

(من المؤل . )العمل و القيمة الفائضة
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ال   يمارس مصدرا طبيعيا  أو ثةروة مةن ثةرواتالعامل أن : و تقرر•

العمل الة   الطبيعة  يمنح المال ال   يمارس  قيمة تبادلية  بقدر كمية
.ينفق  صلي 

ط أيضةا بةين و كما تربط الماركسية بين العمل و القيمة التبادلية  تةرب•
  قيمة تبادليةة القيمة التبادلية و الملكية  فتمنح الفرد ال   يخلق بعمل

خلقذةا ف  المال  حق ملكية  لك المال  و التمتع بتلك القيمةة التة 
. في 

 531: اقتصادنا، ص



11

اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
مةن وصةف  الفرد للثروة يستمد مبررا النظر  ف  الماركسية فتملك •

. ليذا من صملخالقا للقيمة التبادلية ف  تلك الثروة  نتيجة لما ب ل  ص
در هك ا يصبح للفرد صل  أساس النظرية ه ا  حةق تملةك المصةو •

ليذا ليئا من الطبيع  و وسائل اإلنتاج الطبيعية  إ ا استطاع أن ينفق ص
.الجذد  و يمنحذا قيمة تبادلية معينة
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ية  ملكية و ه ا الملكية تبدو ف  الحقيقة  صل  ضوء النظرية الماركس•

ال صةن تلةك للنتيجة الت  يسفر صنذا العمل  ال للمصدر الطبيع  منفص
. النتيجة

تفةاع  لكن ه ا النتيجة الت  يملكذا العامل  ليست هة  فرصةة االنو •
سالم ف  بوصفذا حالة ناتجة صن العمل  كما رأينا ف  النظرية العامة لإل

صن العمل فة  توزيع ما قبل اإلنتاج  بل ه  القيمة التبادلية الت  تنشي
. رأ  الماركسية

يمةة التة  يمنح المصدر الطبيع  قيمة معينة  و يتملك ه ا القفالعامل •
.أسبغذا صل  المال
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
  تقةرر تعلية صل  ه ا األساس الماركس  لتبريةر الملكيةة الخاصةةو •

أن ه ا الملكية تظل مشروصة  ما لةم تةدخل فة  صصةر: الماركسية
ل التة  اإلنتاج الرأسمال   ال   يدفع في  المالكون المصادر و الوسةائ

لموا يملكونذا  إل  من ال يملكون ليئا  ليعملةوا فيذةا بةيجور  و يسة
وف األرباح إل  مالك  تلك المصادر و الوسائل  فإن ه ا األرباح سة

مصةادر و تعادل قيمتذا  خالل زمن قصةير نسةبيا  القيمةة التبادليةة لل
. الوسائل
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
و ب لك يكون المالك قد استوف  كةل حقة  فة  تلةك المصةادرو •

  تلةك الوسائل  ألن حق  كان مرتبطا بالقيمة الت  نتجت صن صمل  ف
ت  المصادر  و ما دام قد حصل صل  ه ا القيمة مجسدة ف  األرباح ال

  كةان تقاضاها  فقد انقطعت ب لك صةلت  بالمصةادر و الوسةائل التة
. يملكذا

ة فة  هك ا تفقد الملكية الخاصة مبرراتذا  و تصةبح غيةر مشةروصو •
.لميجورالنظرية الماركسية  بدخول صصر اإلنتاج الرأسمال  أو العمل ا
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ة  تفسةح صل  ه ا األساس ال   يربط ملكية العامل بالقيمة التبادليو •

دة أن يملك القيمةة الجدية-إ ا مارس الثروة-الماركسية لعامل آخر
ابذا  و فإ ا  هب فرد إل  الغابة و اقتطع من أخش. الت  تنتج صن صمل 

أنفق صل  الخشب جذدا حت  جعل  لوحا  ثم جاء آخةر فجعةل مةن 
تة  أنتجذةا اللوح سريرا  أصبح كل منذما مالكا بقدر القيمة التبادلية ال

. صمل 
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ك لكةل لذ ا تعتبر الماركسية األجير ف  النظام الرأسمال   هو المالو •

ون اقتطةاع القيمة التبادلية الت  تكتسبذا المادة صن طريق صمل   و يكة
.مالك المادة جزءا من ه ا القيمة باسم األرباح  سرقة من األجير

لت  تنةتج و الملكية إنما ه  ف  حدود القيمة ا. فالقيمة مرتبطة بالعمل•
.صن صمل المالك
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
خيصةذا ه  المبررات الماركسية للملكية الخاصة  الت  يمكةن تله ا •

:ف  القضيتين التاليتين
.القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل و ناتجة صن -1•
.صمل و ملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية الت  يخلقذا-2•
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
:نحن نختل  صن الماركسية ف  كلتا القضيتينو •
جعةل منة  أما القضية األول   الت  تربط القيمة التبادليةة بالعمةل  و ت•

بحوثنةا المقياس األساس  الوحيد لذا  فقد درسناها بكل تفصيل فة 
أن :   و استطعنا أن نبرهن صلة «1»من ه ا الكتاب « مع الماركسية»

تنذار جميةع و ب لك. القيمة التبادلية ال تنبع بصورة أساسية من العمل
.يةاللبنات الفوقية الت  لادتذا الماركسية صل  أساس ه ا القض

•______________________________
.من الكتاب198-186ص ( 1)
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
ادليةة التة  أما القضية األخرى  الت  تربط ملكية الفةرد بالقيمةة التبو •

الم فة  تتولد صن العمل  فذ  تتعارل مع اتجاا النظرية العامةة لإلسة
ادر توزيع ما قبل اإلنتةاج  ألن الحقةوق الخاصةة لألفةراد فة  المصة

فرد نتيجة الطبيعية  و إن كانت تقوم ف  اإلسالم صل  أساس امتالك ال
مةن طعة  قصمل   و لكن نتيجة العمل الت  يمتلكذا العامل  ال   أحي  

التة    ليست ه  القيمةة التبادليةة-مثال-األرل خالل صمل أسبوع
ملكذةا ينتجذا صمل أسبوع  كما ترى الماركسية  بةل النتيجةة التة  ي

  و العامل ف  األرل الت  أحياها  ه  فرصة االنتفةاع بتلةك األرل
ذا  صن طريق تملّك ه ا الفرصة ينشي حق  الخاص ف  األرل نفس
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
 يجوز ما دامت ه ا الفرصة قائمة  يعتبر حق  ف  األرل ثابتا  و الو •

عمل آلخر أن يتملك األرل بإنفاق صمل جديد صليذا  و لو ضاص  ال
ألول  و ال الجديد قيمتذا التبادلية  ألن فرصة االنتفاع باألرل ملك ا

.يجوز مزاحمت  فيذا
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
كس  ه ا هو الفارق األساس  من الناحية النظرية  بين األساس المارو •

لحةق الخاص ف  المصدر الطبيع   و بين األساس اإلسةالم   فمةرد ا
ة التة  الخاص صل  األساس األول  إل  امتالك العامل القيمة التبادلية
  إلة  اكتسبتذا األرل من صمل  فحسب  و مردا صل  األساس الثان 
.امتالك العامل الفرصة الحقيقية الت  أنتجذا العمل ف  األرل

وم صلة  إن الحقوق الخاصة ف  المصادر الطبيعيةة تقة: فالمبدأ القائل•
س أساس العمل  و إن العامل يتملةك النتيجةة الواقعيةة لعملة   يعكة

.النظرية اإلسالمية
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اإلسالميةمقارنة للنظرية دراسة 
لة  أسةاس إن القيمة التبادلية لمصادر الطبيعة تقوم ص: المبدأ القائلو •

عكةس العمل  و ملكية العامل تحددها القيمة التبادليةة التة  خلقذةا  ي
.النظرية الماركسية

ات  التة  و الفرق الرئيس  بين ه ين المبدأين هو مصدر كل االختالف•
.اجتوزيع ما بعد اإلنتسوف نجدها بين اإلسالم و الماركسية ف  
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
التحديد الزمن  للحقوق الخاصة-4•
ريقةة التة  النظرية العامة ف  التوزيع  الت  قررت الحقوق الخاصة بالط•

ل صرفناها  تفرل صل  ه ا الحقوق تحديدا زمينا بشةكل صةام  فكة
مح ملكية و حق ف  اإلسالم فذو محدد زمنيا بحياة المالك  و لم يسة

حق ف  ل  باالمتداد بشكل مطلق  و لذ ا ال يملك الفرد ف  اإلسالم ال
يرها القانون تقرير مصير الثروة الت  يملكذا بعد وفات   و إنما يقرر مص
التركة بين ابتداء  ضمن أحكام الميراث و التشريعات الت  تنظم توزيع

.«2»األقرباء 
( مستمسةك العةروة)  و 59  ص 26ج ( جواهر الكةالم)الحظ ( 2)•

.543  ص 13لإلمام الحكيم  ج 
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
من صادة ف  ه ا يختل  اإلسالم صن المجتمعات الرأسمالية  الت  تؤو •

الحةق بامتداد سلطة المالك صل  أموال  إل  أبعد مدى  و تفول إلي 
الطريقةة التة  ف  تقرير مستقبل الثروة بعد وفات   و منحذا لمن يشاء ب

.تحلول 
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
ج ه ا التحديد الزمن  للحقوق الخاصة  هةو فة  الحقيقةة مةن نتةائو •

تشةريع النظرية العامة ف  توزيع ما قبل اإلنتاج  الت  هة  األسةاس ل
. تلك الحقوق الخاصة
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
ز صلة  أن الحقوق الخاصةة ترتكة: فقد صرفنا سابقا ف  ضوء النظرية•

:أساسين
فيملةك خلق الفرد فرصة االنتفاع بمصدر طبيع  باإلحياء : أحدهما•

  ه ا الفرصة بوصفذا نتيجة لعمل   و صن طريقذا يوجةد لة  حةق فة
. المال ال يسمح آلخر بانتزاع تلك الفرصة

ع حةق االنتفاع المتواصل بثةروة معينةة  فإنة  يعطة  المنتفة:و اآلخر•
. األولوية بتلك الثروة من غيرا ما دام منتفعا بذا
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
اع التة  ه ان األساسان ال يظالن ثابتين بعد الوفاة  ففرصةة االنتفةو •

  تنعةدم تتالل  بوفاتة  طبعةا  إ-مثال-يملكذا من أحي  أرضا ميتة
رد آخةر منذةا فرصة االنتفاع بالنسبة إلي  نذائيا  و ال تكون استفادة ف

   و سرقة لذا من   ما دامت قد ضةاصت صلية  الفرصةة طبيعيةا بوفاتة
اصةة الحقةوق الخبة لك  و تفقةد . ك لك االنتفاع المسةتمر بةالموت
.مبرراتذا الت  تقرر النظرية العامة
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
لشةريعة الزمن  للحقوق و الملكيات الخاصة  وفقا ألحكام افالتحديد •

ريةة ف  الميراث  جزء من بناء المة هب االقتصةاد   و مةرتبط بالنظ
.العامة ف  التوزيع

راث  و ه ا التحديد الزمن  يعبر صن الجانب السلب  من أحكةام المية•
و أمةا الجانةب. ال   يقرر انقطاع صلة المالك بثروتة  صنةد المةوت

م اإليجاب  من أحكام الميراث  ال   يحةدد المةالكين الجةدد و يةنظ
ة فة  توزيةع طريقة توزيع الثروة صليذم  فذو ليس نتيجة للنظرية العام

سالم   ما قبل اإلنتاج  و إنما يرتبط بنظريات أخرى من االقتصاد اإل
.كما سنرى ف  بحوث مقبلة

 544: اقتصادنا، ص



29

الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
ك  و اإلسالم حين حدد الملكية الخاصة تحديدا زمينا بحيةاة المالةو •

سةتثن  مةن منع  من الوصية بمال  و التحكم بمصير ثروت  بعد وفات   ا
لةث مالة   لك ثلث التركة  فسمح للمالك بين يقرر بنفسة  مصةير ث

«1»  
•______________________________

( مستمسةك العةروة)  و 59  ص 26ج ( جواهر الكةالم)الحظ ( 1)
.547و 544  ص 13لإلمام الحكيم  ج 
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
و ه ا ال يتعارل مع الحقيقة الت  صرفناهةا صةن التحديةد الزمنة و •

ت صلة  ارتباط  بالنظرية العامةة  ألن النصةوص التشةريعية التة  دلة
ا السةماح أن ه : السماح للمالك بالثلث من التركة  تشير بوضوح إل 

ء فة   و صفة استثنائية  يقوم صل  أساس مصةالح معينةة  فقةد جةا
ل مةا للرجة(: ع)سيل اإلمام موس  أن  :يقطينصن صل  بن »الحديث 

. «2« »و الثلث كثير. الثلث: من مال  صند موت ؟ فيجاب 
.24576  الحديث 363  ص 13ج ( الوسائل( )2)•
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
من أن الوصية بالربع و الخمس أفضل(: ع)صن اإلمام الصادق »جاء و •

. «3« »الوصية بالثلث
ولةت قةد تط: أن اللّ  تعال  يقول البن آدم»: ورد ف  الحديث أيضاو •

سترت صليك مةا لةو يعلةم بة  أهلةك مةا واروك  و : صليك بثالثة
نظةرة أوسعت صليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا  و جعلت لك

.«4« »صند موتك ف  ثلثك فلم تقدم خيرا
.24566  الحديث 360  ص 13ج ( الوسائل( )3)•
.24553  الحديث 356  ص 13ج ( الوسائل( )4)•
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
   و ف  ضوء ه ا األحاديث حق يرجح للمالك صدم استخدامفالثلث •

ا صند موتة   و يستكثر صلي   و يعتبر منحة قد تفضل بذا اللّ  صل  صبد
لةك يشةير ليس امتدادا طبيعيا لحقوق  الت  كسبذا حال الحياة  فكل  

راف و فة  هة ا اصتة. أن السماح بالثلث للميت حكةم اسةتثنائ : إل 
بالنظريةة ضمن  بالحقيقة الت  قدمناها صن التحديد الزمن  و ارتباطة 

.العامة
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
لحصةول قد استذدفت الشريعة من تشريع ه ا الحكم االسةتثنائ   او •

و يةودع صل  مكاسب جديدة للعدالة االجتماصية  ألن  يتيح للفرد و ه
. الم  الجديددنياا كلذا و يستقبل صالما جديدا  أن يستفيد من ثروت  لع
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
ن الغالب ف  لحظات االنتقال الحاسمة مةن حيةاة الفةرد المسةلم  أو •

لة   تنطف  فيذا لعلة الدوافع المادية و الشةذوات الموقوتةة  األمةر ا
صةل يساصد اإلنسان صل  التفكير ف  ألوان جديةدة مةن اإلنفةاق  تت

. بمستقبل  و حيات  المنتظرة الت  يتيهب لالنتقال إليذا
: اسةمه ا األلوان الجديدة ه  الت  أطلق صليذا ف  الحديث السابقو •

صلة    و صوتب الفرد ال   لم يستفد من حق  فة  الوصةية «الخير»
.صدم تحقيق  للغرل ال   من أجل  منح  لك الحق
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الزمني للحقوق الخاصةالتحديد 
لة  قد حث اإلسالم ف  نفس الوقت  الة   سةمح فية  بالثلةث  صو •

بلة و آخرت   استغالل الفرد لفرصت  األخيرة ه ا ف  سبيل حماية مستق
تة  تسةاهم بتخصيص الثلث لمختل  سبل الخير و المصالح العامة  ال

.ف  تدصيم العدالة االجتماصية
سةتثناء فالتحديد الزمن  للملكية هو القاصدة إ ن  و السماح بالثلةث ا•

.فرضت  أغرال ترتبط بجوانب أخرى من االقتصاد اإلسالم 
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