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م بسم هللا الرمحن الرح�ي

سرب  وال  املجتمعات،  من  جمتمع  أيِّ  فهُم  يتسنى  ال 
النظام االجتامعي لذلك  بِنَْيِة  بمعرفة  غاياته وقيمه، إال 
فه  عرَّ كام  االجتامع،  علم  هنا  أقصد  ولست  املجتمع. 
يستند  نظاًما  بل  كونت،  أوغست  الفرنيس  الفيلسوف 
إىل املبادئ السامية لاّلهوت األخالقي املستمدة أساًسا 
باملعنى  فاإلنسان،  منه.  جزًءا  ل  تشكِّ والتي  الوحي  من 
التأملية  العملية  وهذه  نفسه.  يتصّور  كام  هو  احلَريّف، 
التقليدّي،  املجتمع  يف  باحلواّس  غالًبا،  ُتدرك،  ال  التي 
التي  الفكرية  للعلوم  وفًقا  وُتصاغ  بالرضورة  تتشكل 

املجتمع. يتبناها 
واإلسالم  الكاثوليكية  يف  املجتمع،  مفهوم  يزل  مل 
يتألُف  حيًّا،  جسًدا  أو  منظومة،  يعني  سواء،  حدٍّ  عىل 
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من أفراٍد أو أعضاٍء، يمثل كل جزء منه وحدًة متكاملًة. 
وحدة  إال  بأكملها  األُمة  رخاء  َيْكُفل  ال  ذلك،  ومع 
للنقابات  الرسمي  التنظيم  ذلك  وآية  مًعا.  األعضاء 
من  تتألف  كانت  اّلتي  الوسطى،  الُعصوِر  يف  احِلرفّية 
عىل  وجيتمعون  املهنة،  نفس  يتعاطون  وحرفّيني  ُصناع 
النهوض باملنافع املتعّلقة بام كانوا يدعون إليه من أجل 
أخالقيًّا،  واقًعا  املجتمع  يمثل  وهنا  العاّمة.  املصلحة 
هذا  األشخاص.  لبعض  عريض  ع  جتمُّ جمرد  وليس 
عىل  والواجبات  احلقوق  يفرض  الذي  هو  املجتمع 
الفرد وفًقا ملدى  الغرض منه حتقيق كامل  الفرد، إال أن 
الفرد االجتامعي  نعنيه هنا هو  الذي  استعداده. والفرد 
باسم  ُتعرف  التي  الطبيعية  الكينونة  يمثل أساس  الذي 
يعمل  وال  فحسب،  لنفسه  يعيش  ال  فهو  املجتمع، 
غريه،  دون  لنفسه  املمتلكات  يقتني  وال  وحدها،  هلا 
فيه،  يعيش  الذي  املجتمع  إطار  يف  ذلك  كل  يفعل  بل 
الذي  االجتامعي  االجتاه  حيدده  الفردي  غرضه  أن  أي 

ويصوغه. الوحي  يشكله 
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احلديثة،  الرؤية  مع  كليًّا  تتناقض  الرؤية  وهذه 
املجتمع  إرادة  عىل  الفردية  اإلرادة  فيها  تفوقت  التي 
التي باتت تعّد قيًدا يعيق حرية الفرد واستقالليته. وال 
احلرية  بني  التمييز  عن  هنا  احلديث  يف  أستطرد  أن  أوّد 
واإلباحية، بل سأكتفي بأن أذكر أن هذا املوقف يالزمه 
كاألوارص  املجتمع،  مؤسسات  َهْدم  نحو  االندفاع 
عن  ينشأ  ما  أمهية  تقليل  عن  فضاًل  الطبيعية،  العائلية 
تفكك  أن  االعتقاد  من  مناص  فال  تكامل.  من  الزواج 
بالرضورة  عليه  يرتتب  وما  احلايل،  الوقت  يف  املجتمع 
من انحالل أخالقي، يلعب دوًرا بارًزا يف متهيد الطريق 
أمام االستغالل التجاري والسيايس أو تسهليه. ففكرة 
حتّل  املجتمع  إرادة  أن  مفادها  التي  اإلرادتني  تعارض 
خاطٌئ  فهٌم  إال  هي  وإْن  عبثية،  فكرة  الفرد  إرادة  حمل 
للنُُظم الرتاتبية الطبيعية، وتفيض إىل الواقع املظلم الذي 
التشبث  حياول  الذي  احلديث  العرص  يف  الفرد  يعيشه 
بحقوقه بينام يواجه القوة اجلاحمة لسلطة الدولة، ليغدو 

أمره. عىل  ومغلوًبا  منعزاًل  املطاف  هناية  يف 
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ال  الكاثوليكي  أو  اإلسالمي  النظام  يف  احلرية  إن 
يمكن أن تتجىّل إال عرب ترشيد اجتامعي يمنح كل فرد 
حقه يف التعبري عن متّيزه الفردّي باالضطالع بام يناسبه 
العنارص.  املتكاملة  للطبيعة  اهلرمي  التدرج  يف  دور  من 
ومن ثم، فإن اإلرادة االجتامعية يف نظام تقليدي ال حتّل 
وتوجهها  ُتكملها،  بل  هبا،  تستأثر  أو  الفرد  إرادة  حمّل 
وحال  الفرد،  حيال  العائلة  حال  هو  كام  وتعضدها، 
وممتلكاهتا،  العائلة  حيال  السابق  يف  احلرفية  النقابة 
عىل  مؤسسة  فكل  احلرفية.  النقابة  حيال  الدولة  وحال 
السابق هلا يف  ينجزه  أن  بام ال يمكن  التوايل مقيدة متاًما 
بيوس  له  انترص  الذي  التبعية  مبدأ  هو  وهذا  الرتتيب. 
أنه  عن  فضاًل  العرشين١،  القرن  ثالثينيات  يف  التاسع 
اإلسالمية  املجتمعات  انتهجته  االنتشار  واسع  واقع 

التاريخ. مّر  عىل 
املهني  املجتمع  باستعراض  أبدأ  أن  بداية  وأود 
ألسس  موجزة  بدراسة  ثم  التقليدية،  املدينة  إطار  يف 
بني  بمقاربة  أختم  ثم  اإلسالمي،  االجتامعي  الرتكيب 
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نمساوّيني  كاثوليكّيني  كاتبني  كتابات  جوانب  بعض 
بارزين وبعض األمثلة من الرتكيب االجتامعّي العثاميّن.

تمع كيب املج املدينة التقليدية و�ت

املعتقد  بني  العالقة  تصور  يمكن  أنه  هو  أراه  الذي 
شبكة  املدينة  باعتبار  تصورها  حق  والبنية  الفكر  أو 
جوانب  وتكتنفها  املجتمع  عليها  ينهض  تأسيسية 
أن  أي  البرش٢؛  بني  واالبتكار  التفاعل  من  متنوعة 
وأرى  للعامل.  ورؤيتهم  قاطنيه  ملعتقد  جمىل  هو  العمران 
توازن  عن  اللثام  متيط  الصناعة  قبل  ما  نامذج  أن  أيًضا 
وانسجام مع العامل الطبيعي الذي داسته اآللة، انسجاٌم 

روحايّن. واقع  يف  باألساس  مبدؤه  يكمن 
سبقت  التي  املدينة  هي  الصناعة  قبل  ما  مدينة  إن 
صدرت  التي  اجلديدة  األوامر  إنفاذ  قبل  احلداثة  بداية 
حمّل  اإلنسان  تدبري  حلول  عرب  النهضة  عرص  إبان 
ُتفهم  املرشوع،  هذا  سياق  يف  واحلداثة،  الّرب.  تدبري 
أي  متغري،  بمعيار  الصدق  قيم  ربط  انقطاع  أهنا  عىل 
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قط  ترتكن  ال  وسياسية  اجتامعية  إرادّية  حتدده  تَقلُّب 
عىل املبادئ األوىل. فاملدينة، يف املقام األول، عمٌل فنيٌّ 
نمط  أو  فحسب،  ظاهرية  مجالّيٌة  عنه  تنجم  ال  مقصود 
حرفّييها  معتقدات  طياته  يف  حيمل  بل  جمرٌد،  معامريٌّ 
وانتامءاهتم الروحية، فهي يف احلقيقة جمىل لصورة األمة 

تسكنها. التي 
ميشيليه  جول  الفرنيس  املؤرخ  فإشارة  هنا،  ومن 
عام ١٨55 للنهضة عىل أهنا »اكتشاف العامل واكتشاف 
ذلك  علامء  أوهام«  »تبدد  لـ  جمىل  هي  اإلنسان«3 
ُيردد  كان  إذ  الوسطى.  القرون  يف  العامل  إزاء  العرص 
اإلنسانّية  النزعة  ذوي  من  اإليطالّيني  املفكرين  آراء 
وليوناردو   ،)١٤٠5-١3٢5( فيالين  فيليبو  أمثال  من 
القرون  نقائص  أن  سيام  وال   ،)١-١٤٤٤36٩( بروين 
الوسطى تكمن يف تكبيل اإلبداع واحلرية بسبب قبضة 
الكنيسة واجلدل الالهويت غري املتناهي الذي تتبناه. ومل 
التمّيز بسبب اكتشافها  حتظ وجهة النظر اإلنسانية هبذا 
للعصور القديمة، إذ كان أرسطو وأفالطون مشهوَرين 
النزعة  مفكري  ألن  بل  الوسطى،  العصور  يف  بالفعل 
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اإلنسانّية تبنوا نظرة انفكاك عن العصور القديمة، ونام 
املايض٤. عن  تبعدهم  مسافة  بوجود  شعور  لدهيم 

هو  إْن  تارخيي  إطار  يف  اجلامعية  األفكار  وضع  إن 
إال انسالخ جيّل عن مفهوم الرتاث. واجلدير باالهتامم 
وتاريخ  األدب  إىل  موجًها  كان  الرئيس  نقدهم  أن 
إال  يبدأ  مل  األديب  اإلحياء  أن  يرون  كانوا  إذ  اللغة، 
من  الرغم  وعىل   .5)١3١-٧٤3٠٤( بيرتارك  بظهور 
الصياغة  عن  خيرج  مل  اإلنسانّية  النزعة  مفكري  نقد  أن 
واألسلوب الفني، فقد حاول فالسفة التنوير جاهدين 
التي  املعرفة  مباحث  عىل  النقائص  تلك  يف  اللوم  إلقاء 
وما  السكوالستّيون6،  املدرسّيون  الفالسفة  تبناها 
من  قرون  لسبعة  اجلزاف  والنقد  اليقظة  عنه  متخضت 

الفرد٧. هو  كان  التاريخ 
األمة  الفرد ومتّيز مجوع  متّيز  املقاربة بني  أنبأت  لقد 
ترّدي  عن  املدينة،  نموذج  أساس  متثل  التي  املثالية، 
فكرة املدينة يف أوروبا احلديثة. ومل تزل وحدة املجتمع 
عدم  يقتيض  ال  ذلك  أن  بيد  والعشرية،  العائلة  متثل 
االعرتاف بالفرد. فكانت االلتزامات اإلقطاعية بشكل 
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طبيعي شخصية وتبادلية، إال أن مفهوم اخلالص الذي 
حول  األول  املقام  يف  متحور  الوسطى  القرون  يف  ظهر 
اعرتاًفا  احلديث  الفرد  هنوض  كان  ولذا  الفرد.  روح 
املتبادلة،  العالقات  عن  منفصاًل  كياًنا  بالذات  ضمنيًّا 
الفرد  تعريف  يف  املطاف،  هناية  يف  ساهم،  ما  وهو 
االستنتاج  من  مناص  فال  ثم،  ومن  دوره.  وإعطائه 
املعنى،  فاقد  األمر  الفرد يف هناية  الفصل جعل  أن هذا 
واضح  هو  ما  بكل  صلته  انقطعت  التعريف  هذا  ألن 
العامة بسبب  النظرة  التغري يف  وموضوعي، إال أن هذا 
الهوتًيا  بل  فحسب  فلسفيًّا  ليس  الراهن،  الوضع  هذا 

أيًضا٨.
الفرد يقوم عىل مفهوم االستقاللية  إن نشوء فكرة 
أخالقية  مبادئ  إىل  يستند  بدوره  وهذا  الشخصية، 
حصانة  أساس  باعتبارها  عنها  التعبري  وإىل  مستقلة 
بدورها  املجال  تفسح  احلصانة  وهذه  الشخص؛ 
الواجبات  عن  فضاًل  باملثل،  املعاملة  ومبدأ  للحقوق 
املقابلة. فقد غدت احلرية يف هذا النظام سبًبا وغاية، أو 
حرية  باتت  ولذا  احلرية.  مراعاة  بأنه  ف  ُيعرَّ نظاًما  قل 
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الترصف عماًل أخالقيًّا، وباتت الطاعة قيًدا عىل احلرية. 
ولكْن بام أن أّي نظاٍم ال يستمر إال إذا كان القانون هو 
القانون  أن  وبام  املجتمع،  عليه  ُيبنى  الذي  األساس 
الواعظ  إىل  سُينظر  هنا  فمن  االلتزام،  عىل  بدوره  مبني 
املجتمع.  ملصلحة  خمالف  أنه  عىل  حمالة،  ال  األخالقي، 
لقانون  حكم  ال  بأنه  اإلنسان  يوصف  أن  يمكن  وال 
ألنه  نفسه،  عىل  فرضه  الذي  القانون  خالف  كلام  عليه 
من املفرتض أن يلتزم بالقانون، إذ إن أي التزام يفرضه 
شخصية،  مآرب  ذا  يكون  أن  إال  يمكن  ال  نفسه  عىل 
وعليه،  األمر.  واقع  يف  االلتزام  هذا  ُينهي  الذي  وهو 
حيلو  ما  كل  يفعل  أن  املستقل  الواعظ  بمقدور  فليس 
له، وإال فإنه ُيكّبل مشاعره بقيد الِفْكر، وخُيِضع إرادته 
باستقالليته  حيتفظ  أساس  أي  فعىل  هنا،  ومن  لفكره. 
اإلرادة؟ كفة  عىل  الِفكر  كفة  يرجح  أساس  أي  وعىل 

ما  فلسفة  رفض  الطبيعية  العلوم  هنوض  أعقب 
العلوم  هذه  استمدت  التي  )امليتافيزيقا(  الطبيعة  وراء 
وجهة  بال  جعلها  مما  األوىل،  مبادئها  ا  ظاهريًّ منها 
ُيقصد  وال  الفكرية٩.  النقائص  منها  ومّكن  أخالقية 
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باملبدأ هنا مفهوم الفكرة املنتظمة التي ظهرت يف عرص 
ل إليها بتعميم  ما بعد إيامنويل كانت، والقوانني املتوصَّ
الذي  املبدأ  به  يقصد  بل  فحسب،  االستقرائية  النتائج 
ينبثق عنه يشٌء ما، أو املبدأ الذي حيتفظ بوضعه يف علم 
الوجود باعتباره نقطة بداية للكينونة أو املعرفة. فاملبدأ 
تسبقها  ال  الربهان  عن  غنية  صحيحة  أطروحة  هو 
مقدمات منطقية لُتستقرأ منها. وعليه، فإن املبدأ األول 
فاهلل  املبادئ،  من  سلسلة  يف  يسبقه  مبدأ  من  ُيستنبط  ال 
بعلم  ُيقصد  وإنام  ما هو موجود.  لكل  األول  املبدأ  هو 
الوجود العلم الذي يبحث يف كل ما له وجود، أو كل 

دماغّي.  أو  ذهنّي  هو  ما  إزاء  حقيقي  هو  ما 
ُيدرس  أن  جيب  يشء  كل  أن  افرتضنا  فلو  وعليه، 
االجتامعية١٠،  العلوم  بنية  تفِرُض  كام  خَمربية،  دراسة 
فمن املنطق أن يكون لكل يشء نفس طبيعة املواد التي 
تدرسها العلوم الطبيعية. وهيهات هيهات، بل إن هذا 
الطرح يبنّي مدى حمدودّية هذه املعاجلة املادّية الرصحية، 
النظام  فكرة  املثال،  سبيل  عىل  عنها،  تكشف  التي 
تعني  لكي  الطبيعّيون  العلامء  هبا  استأثر  التي  الكوين 
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الرتكيب املادي واألفقي للكون وليس جمموع األنظمة 
العديدة للموجودات والعالقات فيام بينهم. ولطاملا عّد 
متكاملة  عالقة  يف  بَعَرضيته،  اإلنسان،  التقليدي  الرأي 
»حتديد  من  املقصود  وليس  يسكنه١١،  الذي  العامل  مع 
تنتهك  أن  شمواًل  أكثر  وحدات  يف  اإلنسان  مكان« 
ُينظر  ُيقلل من شأهنا، بل يقصد بذلك أن  شخصيته أو 
إليه يف سياق النظام األكثر شمواًل، فبالنظر إىل اإلنسان 
يف السياق املناسب، سيتحدد مكانه يف نظام وفًقا لدوره 
َعَرضّية اإلنسان عالقة خضوع  َتْفِرض  وتدرجه. وهنا 
كامل رضورية هلل، ويستتبع هذا اخلضوع أن أوامر اهلل 
عىل  التزامات  يفرض  مما  مراعاهتا،  جيب  قوانني  هي 
القوانني  هذه  من  والغرض  هبا.  يفي  أن  عليه  اإلنسان 
تنظيم السلوك من أجل املصلحة العامة؛ واملجتمع هو 

التنظيم. ينشأ عن هذا  ما 

سالمي عي الإ كيب الج�ت أساس ال�ت

والطبقات  املهن  تتناول  وشاملة  عديدة  مصادر  ثمة 
كتب  من  بدًءا  االسالمي،  التاريخ  يف  االجتامعية 
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إدارة  تتناول  التي  األدبية١3  األبحاث  إىل  احلسبة١٢ 
ويرجع  ودينية.  اجتامعية  منافع  من  هلا  وما  احلرف 
بدأت  عندما  التاسع،  القرن  إىل  احلسبة  كتب  تاريخ 
يف  تضم  وكانت  الظهور  يف  الرشعية  الكتب  سائر 
البداية بالتوازي مع كتب احلسبة جمموعة من الفتاوى، 
وتشري  والتُّجار.  للحرفّيني  متخصصة  كتًبا  غدت  ثم 
كلمة حسبة١٤ إىل املبدأ القرآين الذي اتّبعه املسلمون يف 
النبّي،  بنّي  ولقد  امْلُنكر١5.  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
تطبيق  أساليب  احلديث،  يف  كام  وسلم،  عليه  اهلل  صىل 
َرَأى  »َمْن  قوله:  يف  وذلك  واضح،  تدرج  يف  املبدأ  هذا 
ُه بَِيِدِه، َفإِْن مَلْ َيْسَتطِْع َفبِِلَسانِِه، َفإِْن مَلْ  ْ ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُيَغريِّ

ياَمِن١6«. اإْلِ َأْضَعُف  َوَذلَِك  َفبَِقْلبِِه،  َيْسَتطِْع 
فقد  التطبيق،  أساليب  وضوح  من  الرغم  وعىل 
هذا  نوع  يف  اختلفوا  إذ  العلامء،  بني  جدل  مثار  ظلت 
يتم  أن  يمكن  أي  كفاية،  فرض  هو  هل  الواجب، 
يف  األخالقي  السلوك  يراقب  حمتسب١٧  بتكليف 
احلرفيني  ورش  يف  العمل  جودة  ويقيس  األسواق، 
أم هو فرض عني جيب  اجلامعة؟  به سقط عن  قام  فإذا 
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عهد  إبان  اجلدل  هذا  ازداد  وقد  فرد؟  كل  به  يقوم  أن 
إىل  امتد  وإن  املأمون )٨١3-٨33م(،  العبايس  اخلليفة 
عهود أخرى، عندما نظم هذا الُعرف يف إطار مؤسيس 
وحظر تنفيذ هذا الواجب عىل األفراد املستقلني١٨. وقد 
القى نظاُم احلسبة قبواًل، إذ فرض عىل املجتمع وليس 
الغزايل  لإلمام  الشهرية  املخالفة  باستثناء  الفرد،  عىل 
مراقبة  أيد  أنه  يعني  ال  وهذا   .)١١١١-/5٠5 )ت. 
بل  االختصاص،  ذوي  غري  قبل  من  العامة  األخالق 
جيب  الرسمّيني  املكلفني  أن  تبناه  الذي  املوقف  يف  أكد 
مل  إذ  املهم،  الديني  الواجب  هذا  بمامرسة  يستأثروا  أال 
يف  إال  احلسبة  يامرس  أن  العادي  الرجل  بوسع  يكن 
بوضوح  حمّرمة  اجلريرة  تكون  عندما  اجللّية  احلاالت 
لدى مرتكبها املسؤول عنها، إال أن هذا التدخل ال يتّم 
املتدخل  يكون  أن  إذ جيب  صارمة.  معايري  إطار  إال يف 
تنفيذ  عىل  وقادًرا  ومسلاًم  الرشعّية،  األهلية  كامل 
املهمة املوكل هبا، مع األخذ يف االعتبار أن من يتدخل 
شخصية  مصلحة  ليكفل  يتدخل  وال  اهلل  حدود  حيمي 
قبيل  من  فيها  األمر  يعد  التي  احلاالت  ويف  فحسب١٩. 
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االجتهاد، فال حيق للرجل العادي تنفيذ هذا الواجب، 
رشط  بموجب  الديني  العامل  لرأي  يمتثل  أن  وعليه 
مفهوم  إىل  النظر  يمكن  وال  املعلن٢٠.  الثالث  األهلية 
احلسبة بأكمله إال يف سياق الرابطة االجتامعية األشمل 

األخّوة. رابطة  وهي  الدين  هبا  يويص  التي 
التكافل  أساَس  األخّوة  مفهوم  ينفك  ومل 
إذ  اإلسالمي.  االجتامعي  النسيج  يف  األهم  االجتامعي 
الواحدة  اجلامعة  مبدأ  األمة اإلسالمية يف  تتجىل وحدة 
من  العارشة  اآلية  عليه  انطوت  الذي  الواحدة،  واألمة 
َبنْيَ  َفَأْصِلُحوا  إِْخَوٌة  امْلُْؤِمنُوَن  اَم  ﴿إِنَّ احلجرات:  سورة 

ُتْرَحُوَن﴾. ُكْم  َلَعلَّ اهللََّ  ُقوا  َواتَّ َأَخَوْيُكْم 
)يف  وسياسية  دينية  بوحدة  ُوِصفت  الوحدة  هذه 
عمران  آل  سورة  يف  تعاىل  قال  والوالية(١٢،  الدين 
ُقوا  َتَفرَّ َوال  مَجِيًعا  اهللَِّ  بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموا   :١٠3 اآلية 
َبنْيَ  َف  َفَألَّ َأْعداًء  ُكنُْتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  اهللَِّ  نِْعَمَت  َواْذُكُروا 

إِْخواًنا﴾. بِنِْعَمتِِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوبُِكْم 
﴿َوإِنَّ   :5٢ اآلية  املؤمنون  سورة  يف  تعاىل  وقال 

َفاتَُّقوِن﴾. ُكْم  َربُّ َوَأَنا  َواِحَدًة  ًة  ُتُكْم ُأمَّ َهِذِه ُأمَّ
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الطرفني،  كال  األخوة  عقد  يمنح  املعنى  هذا  ويف 
الدين،  علوم  إحياء  يف  الغزايل  اإلمام  ذكره  ملا  وفًقا 
يف  أخيه  عىل  حقوق  فلألخ  هبا،  الوفاء  جيب  حقوًقا 
ثامنية حقوق:  الغزايل  وأورد  والقلب.  واللسان  النفس 
والدعاء  بالعفو  والقلب  اللسان  ويف  والنفس  املال  يف 
التكلف  وترك  وبالتخفيف  والوفاء  واإلخالص 
والتكليف٢٢. وقد بنّي حقوق الصحبة بوصفها جتليات 
من  بأهّنا  موصوفة  وهي  الباطنة،  اهلل  لعبادة  ظاهرة 
احلقوق  هذه  من  يثمر  وما  هلل.  العبادة  أنواع  أسمى 
له أمهية  واآلداب من فضيلة اخللق احلسن واالستقامة 
وسلم.  عليه  اهلل  صىل  بالنبي  االقتداء  حتقيق  يف  كربى 
علم  هي  املبدأ  حيث  من  األخالقية  التعاليم  إن 
هو  للعلوم،  اإلسالمي  التصنيف  يف  وجماله  األفعال، 
السلوك  إخضاع  الفقه  علامء  فدور  ولذا  الفقه.  علم 
من  املستمدة  والرشعية  األخالقية  للمعايري  البرشي 
ومن  العدالة،  تطبيق  املجتمع  يستوجب  إذ  الوحي، 
فمسؤولية  أخرى،  ناحية  ومن  القانون٢3.  سيادة  ثم 
أهليته  ومدى  الشخص  قوة  من  التحقق  هي  املتكلم 
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القواعد  الفقهاء عىل سّن  للترصف؛ أي ال يقترص دور 
الرشعية  الدالالت  مناقشة  يشمل كذلك  بل  الرشعية، 
ورشحها،  الوحي  من  املستمدة  للمبادئ  واألخالقية 
يف  البرش  ترصفات  عىل  املستمدة  املعايري  تطبيق  ثم 
العدالة  بتطبيق  الفقهاء، ال صلة هلم  املجتمع. لذا، فإن 
إهنم  بل  املسترشقون،  صّورهم  كام  مرائني،  وليسوا 

للمسلمني. الباطن  الضمري  خياطبون 
لقد كان اخلليفة يف الدولة العثامنية، وهو السلطان 
القائَد  هو  الدنيوية،  سلطاته  يف  اهلل  رسول  وخليفة 
كان  أنه  إال  اإلسالمّية٢٤.  لألمة  والعسكرّي  السيايّس 
بآراء  االسرتشاد  قراراته  اختاذ  عند  احلسبان  يف  يأخذ 
ولئن  األكرب.  املفتي  أو  اإلمرباطورية،  يف  الفقهاء  كبري 
األحيان  بعض  يف  ومكانته  األكرب  املفتي  وجود  كان 
بمثابة القيد عىل ما يستهجن من قرارات السلطات، أو 
املتشّدد  املفتي  لعزل  أي حماولة  فإن  هلا،  الضابط  بمثابة 
التي قد تشعل ثورة شعبية، ولذا  كانت بمثابة الرشارة 

األمر٢5. ذلك  يف  التفكري  السهل  من  يكن  مل 
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معايري  أو  الفقه،  تناوله  الذي  فالفرد  وعليه، 
َبه،  وهذَّ األخالقية،  والترصفات  االجتامعي  التفاعل 
املعتقد.  يف  األخّوة  تربطها  التي  األمة  من  جزًءا  غدا 
ولذا فقد كانت الصورة أو القياس املستخدم يف معظم 
يف  الصغري  اإلنسان  أنه  هو  الفرد  لوصف  األحيان 
يوجد  الكبري. فكام  اإلنسان  بدوره  ُيمثِّل  الذي  الكون، 
الطبقي  التدرج  هذا  يتكرر  للمراتب،  تدرج  اخللق  يف 
الرأيس بصورة مصغرة يف اإلنسان بالرضورة، وهو ما 
أكده اإلمام الغزايل عندما ذكر أن اإلنسان ُخِلق صغرًيا 
قدرات  أن  يرى  وكان  املعنى٢6،  يف  كبرًيا  احلجم  يف 
تناظر  يف  وكأهنا  تبدو  قد  املتأصلة  العديدة  اإلنسان 
وعقله  كمدينة،  فبدنه  الظاهر،  االجتامعي  النظام  مع 
الظاهرة  احلواس  من  املدركة  وقواه  هلا،  مدّبر  كملك 
األّمارة  والنفس  كرعية،  وأعضاؤه  كجنود،  والباطنة 
إهالك  يف  ويسعى  مملكته  يف  ينازعه  كعدو  بالسوء 
فيه  كمقيم  ونفسه  وثغر،  كرباط  بدنه  فصار  رعيته، 
مرابط. وهذا التصوير للمجاهدة الروحانّية هو اجلهاد 
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الدين  حلامية  القتال  وهو  األصغر،  اجلهاد  أما  األكرب. 
هذا  يف  رضورًيا  فيعد  العسكري،  العدوان  مواجهة  يف 
النظام، ولكن يف مرتبة أدنى من اجلهاد األكرب، وفًقا ملا 
ورد عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إثر عودته من 
اجلهاد  إىل  األصغر  اجلهاد  من  »رجعنا  املعركة:  ميدان 
أّي  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  ُسئل  وعندما  األكرب«؛ 
هواك«٢٧. »جهادك  قال:  اهلل؟  رسول  يا  أفضل  اجلهاد 
األساسية  املعركة  هو  النفس  جهاد  فإّن  ولذلك 
جيب  مهّمة  وهو  الدنيا،  يف  املسلمني  حياة  يف  األهم 
نظرنا  فإذا  االجتامعي.  النظام  مناحي  بكل  تصطبغ  أن 
احلديث،  العرص  قبل  اإلسالمية  املدينة  إىل  رسيًعا 
التي  املَِهن  أو  التجارة  أنواع  أو  احِلرف،  واستعرضنا 
أوجبها  التي  الترصفات  عن  للتعبري  السكان  مارسها 
مجيع  غاية  أن  فسنجد  اليومية،  للحياة  املعتاد  املجرى 
الروحاين  التوجيه  مسبًقا  عليها  دل  األنشطة  هذه 
من  والقرب  الكامل  نحو  والسعي  النفس،  بمجاهدة 
فحسب؛  دنيوي  مكسب  حتقيق  جمّرد  وليست  اهلل، 
سبيل  يف  للمجاهدة  جمنٌّد  أو  مساق  الكل  أن  يبدو  إذ 
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التجارية  واألعامل  فاحلرف  ثم،  ومن  الروح.  طمأنينة 
جمّرد  وليست  روحانية  فرًصا  باعتبارها  إليها  ُينظر 
اهلل  أّن  الغزايل  التزامات ومسؤوليات. وقد ذكر اإلمام 
استعدادات طبيعية  آدم  بني  الذي خيلق يف  سبحانه هو 
من  صنف  كل  جيعل  بام  والصناعات،  احلرف  لشّتى 
ِقوام  فإّن  ولذلك  بغريه،  للمبادلة  قابل  غري  املحرتفني 
امرئ  كلِّ  اجتهاد  عىل  ينبني  نظامه  وُحسَن  املجتمع 
غري  العامل  أّن  ذلك  من  يلزم  وإّنه  وحرفته٢٨.  بصنعته 
املهرة الذين مل يتمّرسوا بحرفة معينة ومل ينضبطوا فيها، 
ويمكن استبداهلم بغريهم، يسريون عىل غري هدى من 
اهلل ولذلك فإهنم قد يشّوشون النظام الكيّل للمجتمع.
ّل باعتبارها رشًفا ممّيًزا، كام  جُتَ كانت مزاولة املهارة 
التي  األرشاف  بطبقة  اليدوية  الفنون  ارتباط  يف  يتضح 
كان  إذ  العثامين،  املجتمع  مراتب  أعىل  لدى  انترشت 
يدوًيا  فنًّا  جييد  أن  سواء  حد  عىل  سلطان  لكل  ينبغي 
أحد  يستنكف  مل  هنا،  ومن  مكانته.  سمّو  من  بالرغم 
عن العمل اليدوي، فالسلطان حممد األول صنع أوتار 
وخبرًيا  بستانيًّا  كان  الثاين  حممد  والسلطان  األقواس، 
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وسليامن  األول  سليم  والسلطان  احلدائق،  زراعة  يف 
األول كانا صائَغي ذهب، والسلطان سليم الثاين صنع 
أهّلة ألمتعة احلجاج، والسلطان مراد الثاين كان صانع 
األول  أحد  والسلطان  الثالث  حممد  والسلطان  سهام، 
السهام  رماة  يضعها  التي  واحللقات  املالعق  صنعا 
شاعًرا،  كان  الرابع  حممد  والسلطان  إهبامهم،  حول 
من  أبيات  صورة  يف  العسكرية  رسائله  كتب  إنه  حتى 
الشعر، وأخرًيا، كان السلطان عبد احلميد الثاين صانع 

يلِدز٢٩. يف  اخلاص  قرصه  أثّث  أنه  حتى  أثاث، 

للمجتمع  االجتامعي  اجلسم  فإن  سبق،  ملا  وإمجااًل 
النشاط  أساس  عىل  يقوم  حي،  كائن  هو  التقليدي 
ثم،  ومن  منه.  يتجزأ  ال  جزًءا  بوصفه  ألفراده  املهنّي 
يتناظر تنظيم اهليكل االجتامعي بالرضورة مع األنشطة 
املهنية ألعضائه، إذ ُتنظم تلك األنشطة املهنية كام جرى 
التنظيامت  باسم  عادًة  ُتعرف  نقابية  هيئات  يف  الُعرف 

التنظيم. ذاتية  املهنية  األنظمة  أو  احلرفّية 
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احلايل  احلر  االقتصادي  النظام  أن  افرتضنا  ولو 
عىل  التي  احلرة،  باملنافسة  اخلاص  األداء  مبدأ  يوجهه 
لتحقيق  نضاالً  املعتاد  يف  بموجبها  خيوض  أن  الفرد 
العمل  إنجازاته يف سوق  االجتامعية عن طريق  مكانته 
النقايب ينظر  وإال سيفقدها، فإن من املؤكد أن املجتمع 
األداء  حجم  إىل  فيها  يستند  ال  خمتلفة،  نظرة  األداء  إىل 
أن  الرغم من  ذ ونوعه. وعىل  امُلنفَّ العمل  إىل طبيعة  بل 
هذه النظرة كام هو متوقع يف إطار نظام اجتامعي يستند 
إىل املذهب الفردّي الذرّي، إال أن كل عضو يف النظام 
التقليدي له مكان مكفول له يف النظام املهني، حتى لو 
أو غري كفٍء  املطلوب،  املستوى  العضو دون  كان هذا 
يقع  احلالة  هذا  ويف  األخالقية(.  األعراف  إطار  )يف 
حتى  بأكمله  اجلسم  عىل  الالزمة  األعامل  هتدئة  عبء 
والفرق  أخرى.  مرة  فعاليته  استعادة  العضو  يستطيع 
هو  املثال،  سبيل  عىل  العامل،  ونقابة  النظام  هذا  بني 
أعامل،  جلدول  وفًقا  تدار  خاصة  هيئة  هي  األخرية  أن 
بني  املركزية  الراتب  عالقة  عىل  تركيزها  وينصبُّ 
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العامل واإلدارة، أما هذا النظام فهو بمثابة جزء أصيل 
أدوار  تبادل  املمكن  فمن غري  فاعلة.  بنية  من  يتجزأ  ال 
هذه  بني  فالعالقة  ثم،  ومن  بينهم،  فيام  النقابة  أعضاء 
السيادة  عالقة  هي  الدولة  داخل  املهنية  املجموعات 

التبعّية. مبدأ  عىل  التشديد  مع  املطلقة، 

املدينة التقليدية أو مدينة ما قبل احلداثة

املدينة عىل تفاعل السلطة  النظام االجتامعي يف  يشتمل 
النظام الدنيوي يف سياق إدارة مدنّية. الدينية مع 

للرؤية  وفًقا  للمجتمع،  األساسية  الوحدة  إن 
تقوم  التي  القاعدة  هي  وهذه  العائلة،  هي  التقليدية، 
عليها عالقاته بشكل عام مع األمة األشمل، أما الوحدة 
عن  متييزها  فيجب  الفرد،  وهي  للعائلة  األساسية 
املسؤولية  حتديد  أجل  من  للمجتمع  األساسية  الوحدة 
السياسية  الفلسفة  بفضل  الفرد  يسمو  وعندما  الدينية. 
يصبح  آنًفا،  ُذكر  كام  العائلة،  أو  اجلامعة  عن  احلديثة 
سياسية  أهداف  إىل  الدينية  الفئات  حتليل  عن  تعبرًيا 
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العائلة  حمل  الفرد  حلول  يف  هذا  ويتجىل  واجتامعية، 
للحقوق. احلائز  املتبقي  االجتامعي  الكيان  باعتباره 

اهلدف  بالرضورة  حيدد  الديني  اهلدف  إن 
غاية  إن  إذ  االجتامعي،  النظام  ثم  ومن  االجتامعي، 
أو  املادية  أهدافه  بموجبها  تتحدد  األسمى  اإلنسان 
العلوم  نرش  ينظم  بدوره  االجتامعي  والنظام  املؤثرة، 
يعكس  أنه  عن  فضاًل  التجارية،  واألنشطة  الفكرية 
الفلسفة السياسية التي ينتهجها سكانه. وعىل ذلك، عند 
تقييم الوظائف الداخلية املركزية ملدينة مثل إسطنبول، 
املستوى  املوجودة خارجها عىل  الوظائف  التي تعكس 
القايض، والتنظيامت  األعىل، نجد أهنا تتضمن منصب 

املحتسب. ومنصب  الدينية،  واجلمعيات  احِلَرفّية 
مدينة  مثل  التقليدية  املدينة  يف  املجتمع  دور  كان 
العثامنية،  الدولة  عاصمة  كانت  التي  إسطنبول، 
التبعّية. وعىل ذلك، فاإلدارة املدنية  ُمستوًحى من مبدأ 
التنظيمية  الناحية  من  ُجّلها  تكمن  الدول  هذه  مثل  يف 
احلريّف  التنظيم  جتارة  لكل  وكان  احلرفّية،  التنظيامت  يف 
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نقابة  ولكل  املدينة،  يف  هبا  اخلاص  واملركز  هبا  اخلاص 
الواجب  واملعايري  األعضاء  عىل  غريها  دون  سيطرهتا 
عىل  احلجارة  فنّحاتو  املنتج.  وبيع  لتصنيع  مراعاهتا 
املدينة  جدران  عند  الغالب  يف  يتمركزون  املثال،  سبيل 
تقديم  يسهل  حتى  دمشق،  يف  كام  جوارها،  إىل  أو 
الطوارئ،  حاالت  يف  الرضورة  اقتضت  إذا  خدماهتم 
أطراف  يف  كالصباّغني،  احلرفيني،  بعض  يتمركز  كام 
املدينة، ملا تنطوي عليه أنشطتهم من رضر وأذى. وقد 

املدينة3٠. بنية  طبيعة  عىل  املكان  اختيار  انعكس 
التنظيامت احلرفية  أو  النقابات  الرغم من أن  وعىل 
التنظيم،  ذاتية  كانت  املثال،  سبيل  عىل  )إصناف(، 
القواعد  وضع  عند  إداري  لقالب  ختضع  كانت  فإهنا 
الرحالة  جلبي،  أوليا  حيكي  تنفيذ.  موضع  هبا  اخلاصة 
عرش،  السابع  القرن  أوائل  يف  عاش  الذي  الشهري 
ينقسم  إسطنبول،  يف  حريف  تنظيم   ١٠٠١ وجود  عن 
سكان  أن  عىل  دّلل  كام  جمموعة3١.   5٧ إىل  منها  كل 
باستثناء  حرفّية،  تنظيامت  أعضاء  كانوا  برمتهم  املدينة 
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يتبعون  كانوا  الذين  واألجانب،  العسكريني  السكان 
تنظيم  كل  إدارة  وُوِصفت  هبم.  خاصة  تنظيامت  أيًضا 
حريف بأهنا ختضع ملراقبة مسؤولني، الكتخذا أو الكهية 
)الوكيل( وجيت بايش )نائب الوايل(، فضاًل عن جملس 
من كبار السن، أو الشيوخ، من التنظيم احلريف ليقوموا 
 .)ihtiariye( بِـ»االختيارية«  وُيعَرفون  األمناء،  بدور 
أن  وجيب  احلكومة،  مع  بالعالقات  الوكيل  وخيتص 

قرارته. عىل  القايض  ق  ُيصدِّ
فغبن  األعضاء  أحد  َغّش  إذا  أنه  والشاهد 
الناَس  كالوا  إذا  الذين  املطففني،  من  كان  أو  املشرتين، 
التنظيم  يف  للمراقبني  حيق  فال  خُيِْسون،  َوَزنوهم  أو 
مسؤولون  أهنم  مع  امُلِخالف،  مقاضاة  عندئذ  احلريّف 
املخالفة،  فيها  وقعت  التي  األسواق  هذه  حسبة  عن 
املخالف،  العضو  عن  والقايض  امُلحتِسب  ُيَبلَّغ  ولكن 
ُينفذها  التي  بالعقوبة  األمر ويقيض  القايض يف  فيفِصل 
الرضب  املخالفة  هلذه  عقوبة  أخف  وكانت  امُلحتِسب. 
مجيع  يف  العقوبات  ُتنَفذ  وكانت  »الفلقة«.  أو  بالعصا 



٢6

يف  أما  املخالف3٢.  عمل  مقر  وخارج  علنًا  األحوال 
العضو  بحبس  القايض  حيكم  فقد  القصوى،  احلاالت 

احلريف33. التنظيم  من  بطرده  النظام  شيخ  يأمر  أو 
انضامٍم  احلريف جمّرد  للتنظيم  الفرد  انضامم  يكن  ومل 
حرفته،  وحيَذق  الصنعة  عىل  فيها  يتدرب  عامل  لنقابة 
حيدد  كان  إذ  اهلوية،  الكتساب  اجتامعًيا  قالًبا  كانت  بل 
بل  ويعمل،  فيه  يعيش  الذي  واملكان  تعليمه،  طريقة 
احلريف  التنظيم  وكان  له.  حيدد  ما  إال  يلَبس  يكن  مل 
دعم  من  حيتاج  ما  عىل  احلصول  يف  يساعده  أيًضا 
هلذا  صندوٌق  حريف  تنظيم  لكل  وكان  وديني.  مادي 
 taavun sandigi الغرض يشار إليه يف إسطنبول باسم 
الوقف  إدارة  تشبه  إدارته  تعاون(3٤، وكانت  )صندوق 
عىل  تنفق  الصندوق  ذلك  أموال  وكانت  كبرًيا.  شبًها 
األعضاء  من  بالء  بساحته  نزل  أو  ضائقة  به  أملت  من 
االحتفاالت  إقامة  عىل  منها  ُينفق  كان  كام  املسجلني، 
جماًنا  الطعام  توزيع  من  فيها  يتم  وما  كاملوالِد،  الدينية، 

أعضائه. من  الفقراء  عىل 
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الدينية  اجلمعيات  بني  الوثيقة  العالقة  وقد جعلت 
عرصة  السوق  ساحة  من  التجارية  احلرفية  والتنظيامت 
التنظيامت  فكانت  حقيقيًّا35.  دعاًم  الدينية  احلياة  لدعم 
السعر  أساس  عىل  األول  املقام  يف  تعمل  احلرفية 
السلع نفسها جُمّمعة  تبيع  التي  املنصف، وكانت املحال 
يف مكان واحد. وكانت التجارة نشاًطا مشرتًكا، يدعم 
روح  انتشار  ذلك  وآية  بعًضا،  بعُضهم  األعضاء  فيه 
الُفتّوة والفروسية يف ساحة السوق. من ذلك أن التجار 
اجلديد  بالعضو  يرحبون  كانوا  السوق  يف  املعروفني 
الذي يتاجر يف نفس سلعهم، وقد يرصفون إليه أحياًنا 
أركانه، ويشتد  تثبت  يزالون كذلك حتى  زبائنهم، وال 
يف التجارة ساعده، ثم يتوىل هو رعاية من يأيت بعده36.

به  معموالً  كان  النظام  هذا  أن  عنك  يغيبن  وال 
أجزاء  يف  العرشين  القرن  مطلع  يف  النحو  هذا  عىل 
السياسية  للتقّلبات  يكن  ومل  األدنى،  الرشق  من  كبرية 
كانت  التي  اليومية  احلياة  يف  ُيذكر  أثر  والثورات 
فكان  احلريّف.  للتنظيم  اهلرمي  التسلسل  مع  متواشجة 
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ا عىل نحو  العضو يف املجتمع متأصاًل اجتامعيًّا ومستقرًّ
ُيصعِّب عىل احلكومة واسعة النفوذ اخرتاق املؤسسات 
وهجوم3٧. نقد  من  ستالقيه  ملا  إليه  للوصول  الوسيطة 
منه  الكثري  أن  أعتقد  فإنني  قدمنا،  ما  إجياز  ومع 
األثر  بالغ  هلام  كان  أساسيَّني  َرين  مفكِّ تطلعات  يلبي 
)Gemeinschaft( يف  التعاوين  املجتمع  استمرارية  عىل 
آدم مولر )١٧٧٩- التاسع عرش، مها  القرن  أوروبا يف 

وقد   ،)١٨١٨-١٨٩٠( فوغلسانغ  وكارل   )١٨٢٩
 Novarum  Rerum البابوّية  املنشورات  ضمت 
 Anno  Qadragesimoو  )١٨٩١( احلديثة(  )الشؤون 
)السنة األربعون( )١٩3١( أفكارمها، عرب شخصيات 
وقد  مون.  دي  وألربت  دوبان  التور  دي  املاركيز  مثل 
درس مولر علم الالهوت والترشيع والعلوم السياسية 
كليمنس  األمري  ثقة  موضع  وكان  غوتنغن،  جامعة  يف 
سميث  آدم  ألفكار  ناقًدا  أيًضا  وكان  ِمترينيش3٨.  فون 
عن املنفعة الفردية يف االقتصاد، وفكرة الدخل الصايف، 
واالجتاه خلصخصة مجيع املهن لتحل حمل العائلة واحلق 
النقايب، ومفهوم امللكية املطلقة )الذي اقتبسه من القانون 
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الروماين(. فكان يرى أن امللكية احلقيقية ليست ملكية 
املجتمع.  املالك ملصلحة  أمانة يف عهدة  بل هي  خاصة 
الفردية  أن  يرى  كان  االقتصادية،  تعاليمه  جمال  ويف 
أو  الذات  حب  عىل  حتث  سميث  أفكار  هبا  تتسم  التي 
بني  الرتابط  فكرة  مولر  واقرتح  عنهام.  وتعرب  الذاتوية 
العنارص االجتامعية، أي االقتصادية والسياسية والدينية 
واألخالقية وتوحيدها، وهذا يشبه ما تطبقه املجتمعات 
باعتباره  االقتصاد  سميث  جّرد  حني  ففي  اإلسالمية. 
العلوم،  سائر  عن  بمعزل  دراسته  جيب  منفصاًل  علاًم 
باالجتامعي،  الديني  اجلانب  دمج  بإعادة  مولر  نادى 

التايل: النحو  عىل  بينهام  فيام  التداخل  ووصف 

السياسية  احلياة  جوهر  يف  أسالفنا  رأي  حصافة  تتجىل 
)وهو رأي مل تُشْبُه أي نظرية دخيلة(، يف أهنم بذلوا كل ما يف 
وسعهم للحفاظ عىل توحيد الصناعة احلرضية بقوة، عىل 
الرغم ممّا تنطوي عليه من تشعب. ومل تنشطر الفنون عن 
العلوم إال عندما دخل كل منها عىل التوايل يف الرشكات 
اخلاصة املنضمة إىل التنظيامت احلرفية. فكلام ازداد إسناد 
العاملة  األيدي  من  عدد  إىل  احلرضية  اليدوية  الوظائف 
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املختلفة، ازدادت مِهة رئيسهم عند جتميع اخليوط املتناثرة 
حريّف  هو  نفسه  الرئيس  هذا  أن  إال  متكاملة،  وحدة  إىل 
ماهر، أي عامل يف جسم التنظيم احلريّف، والتنظيم احلريّف 
إلحدى احلرف يكون طرًفا يف نوٍع من أنواع التزاوج مع 
اهليئة التي حتكم الصناعة احلرضية، أما الصناعة احلرضية 
فهي تسعى جاهدة لتحقيق نوع من التداخل املشرتك مع 
من  والوجهاء  النبالء  طبقة  متثله  الذي  الريفّي،  اإلنتاج 
ُمالك األرايض، إال أنه بالرغم من ذلك مل تتحقق العالقة 
صورهتا  يف  الدولة  يف  االقتصادية  املنافع  لتبادل  السامية 
الوظائف  مجيع  نجد  أننا  عن  فضاًل  واملتكاملة،  الشاملة 

االقتصادية تسري يف هذا االجتاه بعينه3٩.

وتكافل  للتنافس  سميث  آدم  متجيد  بني  تقارب  ثمة 
التفاعل  عن  الروح  تتوقف  »ال  املجتمع.  أعضاء  مجيع 
سميث  آدم  أوالها  التي  األعامل،  تقسيم  مواجهة  يف 
عىل  للحفاظ  تسعى  فالروح  وميكنتها،  كبرية،  أمهية 

اإلنسان٤٠«. شخصية 
املجتمع  يف  مستقلة  مهنة  توجد  »ال  أخرى:  ومرة 
سبيلها  يف  اإلنسان  ينسى  أن  تستحق  الربجوازي 

.»٤١ نفسه
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أربعة  عىل  االقتصادية  مولر  بنية  اشتملت 
متثل  التي  األرض،  أوهلا  لإلنتاج٤٢،  رئيسة  عوامل 
احلركة  متثل  التي  الكادحة،  والقوة  الديمومة؛  عامل 
اللذان  والروحاين،  املادي  املال  ورأس  التطور؛  أو 
األحيان  بعض  يف  أهنام  كام  األوليني،  العاملني  يوحدان 
وهذه  عانه.  ُيَسِّ أخرى  أحيان  ويف  اإلنتاج  يعيقان 
األربعة،  العائلة  عنارص  مع  تتناظر  األربعة  العوامل 
املال  رأس  هو  األمام(  نحو  التطلع  )يمثل  فالشباب 
والسن  التجارية،  املمتلكات  إىل  يفيض  الذي  املاّدي 
يفيض  الذي  الروحاين  املال  رأس  يف  يتجسد  )الردع( 
)اإلنتاج(  والرجولة  والتدريس،  الدين  رجل  مهنة  إىل 
املواطنني،  طبقة  إىل  وتفيض  الكادحة  القوة  مع  تتطابق 
املنتجة  الطبيعة  مع  تتطابق  التي  )املحافظة(،  واألنوثة 
هنا،  ومن  والوجهاء.  النبالء  طبقة  إىل  يفيض  ما  وهو 
األساسية  باألفكار  صلة  ذات  األربعة  العوامل  فهذه 
مولر  فكرة  وتتجسد  الدولة.  عليها  تقوم  التي  األربعة 
الناحية  يف  التبادلية  يكفل  الذي  النقايب  املجتمع  يف 
أسامه  عامَّ  ذهنه  يف  كانت  التي  والروحانية  االجتامعية 
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نموذج  أي   economia  perennis فياالتو  جوزيف 
اخلالد٤3. االقتصاد 

فوغلسانغ  فون  بارون  كارل  املسيحي  االشرتاكي 
احلزب  أمام  الطريق  مّهد  ألنه  اسمه  التاريُخ  دّون 
بقيادته  اشُتهر  الذي  النمسا  يف  املسيحي  االشرتاكي 
نادى  أنه  ذلك،  من  واألهم  لوغر٤٤.  كارل  خليفته 
احلب  الكاثوليكي  االشرتاكي  الفكر  أسس  تكون  بأن 
والعدالة والتضامن، وأكد أن هذا لن يتحقق إال بالعودة 
يف  املجتمع  يف  ُمتبعة  كانت  التي  اهلرمية  الرتكيبات  إىل 
تعديالت  إدخال  مع  اإلمكان  قدر  الوسطى  العصور 
لتلبية املتطلبات احلديثة. ومن ثم، جيب أن ينضم مجيع 
ا إىل تنظيم حريف حلامية اجلودة  احلرفّيني واملهنّيني إجباريًّ
واحلفاظ عىل نظام جتاري فعال. وقد أدى إهناء وجود 
بأفكار  تأثًرا   ١٨5٩ عام  النمسا  يف  احلرفية  التنظيامت 
اقتصادية  فوىض  ظهور  إىل  الثاين  جوزيف  اإلمرباطور 
التنظيم  نظام  إىل  العودة  البطالة. ولئن حققت  وانتشار 
تأثري  حتت  حمدوًدا  نجاًحا  قليلة  سنوات  بعد  احلريّف 

ا. اقتصاديًّ طابًعا  الصناعة  اختذت  فقد  فوغلسانغ، 
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مولر،  آدم  طرحها  التي  األربعة  العنارص  وبعد 
ومع األخذ يف االعتبار األشكال احلديثة للمؤسسات، 
التجاري  العمل  يف  مؤسسة  كل  بأن  فوغلسانغ  نادى 
العامل  فيها  يتقاسم  صناعية  عائلة  تغدو  أن  جيب 
جيب  صناعية  عائلة  وكل  اإلدارة،  مسؤولية  واملالك 
النقابة  باسم  تعرف  إقليمية  لعائلة  بدورها  تنتمي  أن 
الفرعية التي تضم مجيع املؤسسات يف املنطقة. وترسل 
الفرعية مندوبني للغرفة الصناعية، حيث  البعوث  هذه 
حدة٤5.  عىل  صناعة  لكل  االقتصادية  السياسة  توضع 
وكان هذا الشكل من أشكال الربملان الذي يضم متثياًل 
السابق،  يف  يعمل  إقليمّي  متثيل  جمرد  وليس  وظيفيًّا 
يف  االسالمي  العامل  يف  واسع  نطاق  عىل  عمله  واستمر 

التقليدية. املدينة  بنية  حكومة 

ة
ت
خا�

تبني هذه النظرة املوجزة لفهم كاثوليكي إسالمي رمزي 
إمكانية  الديانتني  من  كل  ضمن  االجتامعية  للفلسفة 
ما  فكثرًيا  العام.  الفضاء  يف  اخلري  سبيل  يف  االلتقاء 
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تنافس  الدين والعامل احلديث حالة  العالقة بني  تكتنف 
أن  ينبغي  الدين  إن  تقول  التي  والفكرة  أيديولوجي، 
يكون يف اإلطار األيديولوجي ذاته فكرة ضاّرة، مع أهّنا 
من أجل مهّمة تقيض بوجوب أن ُيدِخل الدين نفسه يف 
عملية إعادة تركيب ثقايف. وباألخذ يف االعتبار أن هذا 
يف  تستند  التي  االجتامعية  الفلسفة  ظهور  إعادة  يقتيض 
من  فإن  الطبيعة(،  وراء  )ما  امليتافيزيقا  إىل  األول  املقام 
الرباغامتية  األصول  عن  ذلك  نمّيز  أن  بمكان  األمهية 

لأليديولوجيا. النفعية 
وبالنظر ملا ينجم عن األمراض االجتامعية يف يومنا 
أنه  هذا من مشاكل مستفحلة، فإنه يمكننا أن نستشف 
جمىًل  االجتامعي  ونظامه  املجتمع،  بنية  تعود  ال  عندما 
من  هبا  ُيلَتَزم  كان  التي  اخلالدة  األساسية  للحقائق 
احلقائق  لتلك  مكان  املجتمع  ذلك  يف  يعود  فلن  قبل، 
أرشنا  ما  فإن  وعليه،  النسيان.  طّي  ستذهب  التي 
خطوة  هو  النقايب  املجتمع  الستعادة  جهود  من  إليه 
االجتامعي  النظام  عىل  احلفاظ  سبيل  يف  األمهية  بالغة 
التقليدّي، فضاًل عن حتديد النطاق البرشي، وقد تكون 
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هذه اخلطوة هي النرباس الذي سييضء طريق األجيال 
قيمهم  لرتسيخ  يسعون  ممن  الديانتني،  كلتا  يف  احلديثة 

السيايس. االجتامعي  املجال  يف  الدينية 
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هوامش

عن .   ١ الصادر  املنشور  انظر  املبدأ  هلذا  كاثوليكي  لتعريف 
 Compendium of the Social للعدالة والسالم،  البابوي  املجلس 
االجتامعية(  الكنيسة  عقيدة  )ملخص   Doctrine of the Church

)لندن: بِرنز أند أوتس، ٢٠٠5(، ٩3-٩5.
األقىص ٢.    الرتكيز  نقطة  هي  التاريخ،  يف  ُتعرف  كام  »املدينة، 

األشعة  فيه  تتجمع  الذي  املكان  وهي  املجتمع،  يف  والثقافة  للقوة 
احلياة، مع حصول مكاسب يف كل  املنترشة من عدة حزم منفصلة يف 
للعالقة  نموذج  هي  أيًضا  واملدينة  االجتامعية.  واألمهية  الفعالية  من 
وقاعة  والسوق  املعبد  مركز  هي  هلا:  ورمز  املتكاملة  االجتامعية 
 The Culture of مَمفورد،  لويس  التعليمية«.  واألكاديمية  العدالة، 

Cities )ثقافة املدن( )لندن: ِسَكر أند ووربورغ، ١٩٤٠(، 3.

شيئان .   3 إال  عنك  غاب  ما  معرفة،  العلم  يف  يدعي  ملن  »قل 
ميشيليه،  جول  اإلنسان«.  تعرف  وأن  العامل  تكشف  أن  بسيطان: 
 Histoire de France au seizième siècle: Renaissance
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 ٧ اجلزء  النهضة(،  عرص  عرش:  السادس  القرن  يف  فرنسا  )تاريخ 
.ii ،)١٨55 ،باريس: شامريو(

٤   . Italian Humanism: Philosophy and يوجينيو غارين، 
إيطاليا:  يف  اإلنسانية  )النزعة   Civic Life in the Renaissance

بازيل بالكويل،  النهضة( )أكسفورد:  املدنية يف عرص  الفلسفة واحلياة 
.١5–١٩(، ١٤65

يف عام ١٤36 كتب بروين Life of Petrarch )حياة برتارك( .   5
إذ قال فيه: »برتارك كان أول من مكنته رجاحة عقله من إدراك براعة 
املرجع  غارين،  انظر:  للحياة«.  وإعادته  املفقود  القديم  األسلوب 

السابق، ١٨.
6   . Essai sur les moeurs et فولتري،   املثال:  سبيل  عىل  انظر 

)مقاالت عن عادات األمم وروحها(، جملد   l’esprit des nations

املجلد  وخصوًصا   ،)٢٠٠٩ فولتري،  مؤسسة  )أكسفورد:   ،٢١-٢٧
٢٤، الفصلني ٨١ و ٨٢.

ريتشارد ديفان،  The Failure of Individualism )إخفاق .   ٧
النظرية الفردية( )دوبلن: براون أند نوالن، ١٩٤٨(.

٨   . An Essay on the Economic أوبرين، يف  . كتب جورج 
االقتصادية  اآلثار  عن  )مقالة   Effects of the Reformation

 :٩ ص.   ،)١٩٢3 ووشبورن،  أند  أوتس  بِرنز،  )لندن:  لإلصالح( 
»جمتمع خمرتق بأكمله... من أفكار وتعاليم التشدد الديني سيظل عىل 
فمن  ولذا،  عليه،  يقوم  الذي  الدين  يف  تغري  عليه  يطرأ  مل  طاملا  حاله 
جيب  املجتمع،  هذا  يف  النطاق  واسع  اجتامعي  تغيري  أي  تنفيذ  أجل 
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الدين  عىل  هجوم  أي  املقابل،  ويف  فيه،  املتأصل  الدين  عىل  اهلجوم 
يستتبعه بالرضورة إحداث تغريات جادة اجتامعًيا واقتصادًيا«.

غروف، .   ٩ روث  انظر:  امليتافيزيقي،  احلياد  خرافة  عىل  لالّطالع 
 Ontology Revisited: Metaphysics in Social and Political

الفلسفة  يف  امليتافيزيقا  الوجود:  علم  يف  النظر  )إعادة   Philosophy

االجتامعية والسياسية( )لندن: روتليدج، ٢٠١3(.
بوصفها .   ١٠ املالزمة  التبدالت  طريقة  املثال:  سبيل  عىل  انظر 

 The دوركهايم،   إميل  يف:  االجتامعي  للبحث  املثالية«  »الوسيلة 
االجتامع(  علم  منهج  )قواعد   Rules of Sociological Method

)غلينكو: املطبعة احلّرة، ١٩3٨(، ١3٢-١36.
لكتاب .   ١١ الرئيسة  الفكرة  هي  العضوية«  »النظرية  هذه 

 The City in History: Its Origins, Its مَمفورد،  لويس 
التاريخ:  يف  )املدينة   Transformations, and Its Prospects

أصوهلا وحتوالهتا وتطّلعاهتا( )لندن:  ِسَكر أند ووربورغ، ١٩6١(.
القرطبي .   ١٢ الفقيه حييى بن عمر  ألفه  الذي  مثل أحكام السوق 

يف  أّلفه  الذي  احلسبة،  طلب  يف  الرتبة  هناية  وكتاب  التاسع؛  القرن  يف 
الدين.  صالح  عارص  الذي  الَشْيَزري  الرحن  عبد  عرش  الثاين  القرن 
 Labour in the Medieval Islamic شاتزميلر،   مايا  انظر: 
إ.  )ليدن:  الوسطى(  العصور  يف  اإلسالمي  العامل  يف  )العمل   World

 Hisba, Arts and Craft وأيًضا: أحد غابن،   بريل، ١٩٩٤(؛  ج. 
دار  )فيسباِدن:  اإلسالم(  يف  واحلرف  والفنون  )احلسبة   in Islam

هاراسوفيتز للنرش، ٢٠٠٩(، ١6١-١66.



٤٠

القرن .   ١3 يف  كتبه  الذي  األديب  املصنف  ذلك:  عىل  األمثلة  من 
مطبعة  )القاهرة:  األدباء  حمارضات  األصفهاين:  الراغب  عرش  الثاين 
عرش  الرابع  القرن  يف  كتبه  الذي  األديب  واملصنّف  ١٩٠٢(؛  اهلالل، 
النقم  ومبيد  النعم  معيد  كتاب  السبكي:  الدين  تاج  الشافعي  القايض 

)القاهرة: مكتبة اخلانجي، ١٩٤٨(.
أيًضا: .   ١٤ منه  وُيشتق  ب،  س  ح  اجلذر  من  مشتقة  الكلمة 

َحَسَب واحتساب وحُمتسب.
عمران، .   ١5 آل  سورة  من  و١١٤  و١١٠   ١٠٤ اآليات  انظر: 

و٤١  التوبة،  من   ١١٢ و  و٧١  األعراف،  سورة  من   ١5٧ واآلية 
اآليات  هذه  معاين  يف  نظٍر  عىل  ولالّطالع  لقامن.  من  و١٧  احلج،  من 
 Commanding Right and كوك،  أ.  م.  انظر:  نفسه،  واملبدأ 
باملعروف  )األمر    Forbidding Wrong in Islamic Thought

جامعة  مطبعة  )كامربدج:  اإلسالمي(  الفكر  يف  املنكر  عن  والنهي 
كامربدج، ٢٠٠٠(، ١3-3١.

رواه مسلم يف صحيحه، وأورده اإلمام النووي يف األربعني .   ١6
دافيز  جونسون  ودنيز  إبراهيم  الدين  عز  وترمجه  وراجعه  النووية، 
األربعون  )األحاديث   An-Nawawi’s Forty Hadith كتاب  يف 
 ،)١٩٧٧ الثانية،  الطبعة  الكريم،  القرآن  نرش  دار  )دمشق:  النووية( 

.١١٠-١١١/3٤
ب. .   ١٧ ر.  انظر:  املحتسب،  ووظيفة  التأسيس  هذا  تاريخ  عن 

 ،3٩ العدد   ،Arabica جملة  )املحتسب(،   ’The Muhtasib’ َبكيل، 
.١١٧-5١٩٩٢(، ٩(
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١٨   . The Practice of Violence in the السالم،  عبد  أحد 
 Iranian احلسبة(،  نظريات  يف  العنف  )ممارسة   Hisba-Theories

Studies )دراسات إيرانية( العدد 3٨:٤، )٢٠٠5(، 5٤٧-55٤.

اإلمام .   ١٩ آراء  حتليل  وعن   .٤3٧ السابق،  املرجع  كوك،  أ.  م. 
الغزايل حول فرض العني انظر الفصل ١6.

املرجع السابق ٤36..   ٢٠
تفسري .   ٢١ البغوي،  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  انظر: 

النمر  اهلل  عبد  حممد  حتقيق  جملدات،   ٨ التنزيل،  معامل  البغوي: 
طيبة،  دار  )الرياض،  احلرش  مسلَّم  وسليامن  ضمريية  مجعة  وعثامن 

١٤٠٩هـ/١٩٨٨م(، 3٤١:٧.
لإلمام .   ٢٢ الدين  علوم  إحياء  من  عرش  اخلامس  الكتاب  انظر 

 :١ تاريخ(،  بال  الشعب،  دار  )القاهرة:  جملدات  الغزايل، ٤  أيب حامد 
.١٠36-٢: ٩٢٤ ،6-5

دنيا .   ٢3 سليامن  حتقيق  العمل،  ميزان  الغزايل،  حامد  أبو 
)القاهرة: دار املعارف، ١٩6١(، 35٩.

٢٤   .–1300  The Ottoman Empire إيمرب،   كولني  انظر: 
العثامنية  )اإلمرباطورية   The Structure of Power  :1650

َمكميالن،  بولغريف  )نيويورك:  السلطة(  بنية   :١65١-٠3٠٠
 Lutfi Pasa ِغب،  ر.  أ.  هاميلتون  وأيًضا:  ١١6-١٢٧؛   ،)٢٠٠٤
العثامنية(،  اخلالفة  يف  باشا  )لطفي   on the Ottoman Caliphate

Oriens )أورينز( ١5 )١٩6٢(، ٢٨٧-٢٩5.
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٢5   . Institutions du تيان،   إيميل  انظر:  العالقات  بشأن هذه 
اإلسالمي(  العام  القانون  )مؤسسات   Droit Public Musulman

 The ريب،  س.  ر.  وأيًضا:  ١٩5٤(؛  سريي،  ريكوي  )باريس: 
 Mufti of Istanbul: a Study in the Development of the

Ottoman Learned Hierarchy )مفتي إسطنبول: دراسة يف تطور 

الرتاتبية العثامنيةللعلامء( )لندن: مطبعة إيثاكا، ١٩٨6(.
الغزايل، ميزان العمل، ٢3٨..   ٢6
مثار .   ٢٧ يكون  قد  احلديث  هذا  أن  مع   ،٢3٩ السابق،  املرجع 

حقيقته  عىل  جمَمع  أنه  بيد  سنده،  يف  لعلة  النواحي  بعض  يف  خالف 
ومعناه.

املرجع السابق، 36٠ -36١..   ٢٨
٢٩   . Everyday Life in Ottoman لويس،   رافايال  انظر: 

Turkey )احلياة اليومية يف تركيا العثامنية( )لندن: ب. ت. باتسفورد، 

الذي  فاألثاث  الثاين،  احلميد  عبد  السلطان  عن  أما   .١٤١  ،)١٩٧١
صنعه ال زال باقًيا ليومنا هذا ويمكن رؤيته يف قرص يلِدز.

انظر: .   3٠ املدينة  وختطيط  احلريّف  النشاط  بني  العالقة  يف  للنظر 
 The Spatial Organization of the City ريَمند،  أندريه 
 The City in وآخرين،  جيويس  يف:  للمدينة(،  املساحي  )التنظيم 
 ،١-٢ جملد  اإلسالمي(،  العامل  يف  )املدينة   the Islamic World

 The الكاتب،  لنفس  أيًضا  وانظر  ٤٧-٧٠؛   ،)٢٠٠٨ بريل،  )ليدن: 
التقليدية(،  املدينة  )اقتصاد   Economy of the Traditional City

يف: جيويس وآخرين، املرجع السابق، ٧3١-٧5١.
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3١   . Guilds in Middle Eastern History باير،   غابرييل 
كوك  أ.  م.  يف:  أوسطي(،  الرشق  التاريخ  يف  احلرفية  )التنظيامت 
 Studies in the Economic History of the Middle )حمرر(، 
)لندن،  األوسط(  للرشق  االقتصادي  التاريخ  يف  )دراسات   East

مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٧٠(، ١٨.
3٢   . Istanbul dans la moitié du مانرتان،    روبرت 

عرش(  السابع  القرن  منتصف  يف  )اسطنبول   XVIIième siècle

)باريس: مكتبة أدريان ميزونيف، ١٩6٢(، 3٨3-3٨٤.
املرجع السابق، 3٨٤..   33
املرجع السابق، 3٧٩..   3٤
»معيد .   35 السبكي  الدين  تاج  كتاب  موضوع  متاًما  هو  هذا 

النعم ومبيد النقم«، إذ يتناول اإلمام الفقيه املهن ويصف كيف يمكن 
الفضائل  لتوجيه  وسيلة  وجعلها  مالءمة  بصورة  منها  كل  مزاولة 

الدينية. انظر اهلامش ١3.
36   . Istanbul dans la moitié du مانرتان،  روبرت 

عرش(،  السابع  القرن  منتصف  يف  )اسطنبول   XVIIième siècle

.3٨٩-3٨٤
ناقش هودجسون هذه املقولة وكان األكثر بالغًة يف عرضها .   3٧

يف مؤلفه The Venture of Islam )مرشوع اإلسالم( املجلد الثاين، 
احلريات  عرض  حيث   ،)١٩٧٤ شيكاغو،  جامعة  مطبعة  )شيكاغو: 
ملا  ثقافية  أنامط  النظام االجتامعي واختاذ  التي يستلزمها  )والتحديات( 

أسامه »تراُفد أهل السنة« يف اإلسالم يف العصور الوسطى.



٤٤

Elemente der Staatskunst  )عنارص فن .   3٨ أهم كتابني له 
 Versuche einer neuenزاندر، ١٨٠٩(، و د.  احلكم( )برلني: ي. 
 Theorie des Geldes mit besonderer Rücksicht auf

بوجه  املال مع اإلشارة  نظرية جديدة يف  )اختبار   Grossbritannien

حتقيق  جديدة  طبعة  ١٨١6؛  ألتنربغ،  )اليبِزغ:  بريطانيا(  إىل  خاص 
هيلني ليسري، يينا: دار غوستاف فيرش للنرش، ١٩٢٢(.

3٩   .  Versuche einer neuen Theorie des Geldes مولر، 
ترجم    .3٧  ،١٩٢٢ ليسري،  طبعة  املال(،  يف  جديدة  نظرية  )اختبار 
 The يف:  االقتباس  سبيل  عىل  وأورده  شبان  أومتار  النص  هذا 
إيدن  ترمجه  الذي  االقتصاد(  )تاريخ   History of Economics

وسيدار بول )نيويورك: و. و. نورتون ورشكاؤه، ١٩3٠(، ١6١.
أومتار شبان، املرجع السابق، ١6٢..   ٤٠
املرجع السابق، ١6٢..   ٤١
املرجع السابق، ١65-١66..   ٤٢
٤3   . Philosophie Économique: فيالتو،   جوزيف 

االقتصادية:  )الفلسفة   Études critiques sur le naturalisme

دراسات نقدية يف املذهب الطبيعي( )باريس: ديسكيل دي بروَور إي 
سييه، ١٩3٢(.

٤٤   . Austrian Catholics and the First ديامانت،  ألفريد 
 Republic: Democracy, Capitalism, and the Social

األوىل:  واجلمهورية  النمساويون  )الكاثوليك   1934–1918  Order

 )١٩3١٩١٨-٤ االجتامعي  والنظام  والرأساملية  الديموقراطية 



٤5

-١٤٠  ،)١٩6٠ برينستون،  جامعة  مطبعة  نيوجرييس:  )برينستون، 
.١٤٨
انظر .   ٤5 فوغلسانغ،  ألفكار  جممل  ملخص  عىل  لالّطالع 

 Morale et فوغلسانغ،  يف:  الفرنسية  إىل  املرتمجة  املقتطفات 
الطبعة  االجتامعي(،  واالقتصاد  )األخالق   Economie Sociales

الثالثة، )باريس: مكتبة بلود إي سييه، ١٩٠٨(.





٤٧

ة املراجع
أ
قا�

 An Essay on the Economic Effects أوبرين،  جورج 
االقتصادية  اآلثار  عن  )مقالة    of the Reformation

لإلصالح( )لندن: بِرنز، أوتس أند ووشبورن، ١٩٢3(.

 Studies in the Economic History ر(،  )حُمرِّ كوك  أ.  م. 
االقتصادي  التاريخ  يف  )دراسات   of the Middle East

للرشق األوسط(، لندن، مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٧٠.

 Austrian Catholics and the First ديامنت،  ألفريد 
 Republic: Democracy, Capitalism, and the

النمساويون  )الكاثوليك   ١٩3١٩١٨-٤  Social Order

والنظام  والرأساملية  الديموقراطية  األوىل:  واجلمهورية 
نيوجرييس:  )برينستون،   )١٩3١٩١٨-٤ االجتامعي 

مطبعة جامعة برينستون، ١٩6٠(.



٤٨

 Italian Humanism: Philosophy and غارين،  يوجينيو 
اإلنسانية  )النزعة    Civic Life in the Renaissance

النهضة(  عرص  يف  املدنّية  واحلياة  الفلسفة  اإليطالية: 
)أكسفورد: بازيل بالكويل، ١٩6٠(.

الطبعة  )املال واألخالق(،   Money and Morals إريك غيل، 
الثانية، )لندن: فيرب أند فيرب، ١٩3٧(.

 Ontology Revisited: Metaphysics in غروف،  روث 
يف  النظر  )إعادة   Social and Political Philosophy

علم الوجود: امليتافيزيقا يف الفلسفة االجتامعية والسياسية( 
)لندن« روتليدج، ٢٠١٢(.

برتوشيويل،  وأتيليو  هولود،  وريناتا  اجليويس،  اخلرضاء  سلمى 
 The City in the Islamic World ريَمند،  وأندريه 
أكاديميك  بريل  )ليدن:  اإلسالمي(  العامل  يف  )املدينة 

بابلرشز، ٢٠٠٨(. 

)الكنيسة   The Church and the Land ماكناب،  فينسنت 
ليمتد،  ووشبورن  أند  أوتس  بِرنز،  )لندن:  واألرض( 

.)١٩٢6



٤٩

 Istanbul dans la moitié du XVIIième ،روبرت مانرتان
عرش(  السابع  القرن  منتصف  يف  )إسطنبول   siècle

)باريس: مكتبة أدريان ميزونيف، ١٩6٢(.

لويس مَمفورد، The Culture of Cities  )ثقافة املُدن( )لندن: 
ِسَكر أند ووربرغ،  ١٩٤٠(.

 The City in History: Its Origins, Its  ،——

يف  )املدينة    Transformations, and Its Prospects

أند  ِسَكر  )لندن:  وتطّلعاهتا(  وحتوالهتا  أصوهلا  التاريخ: 
ووربرغ،  ١٩٤٠(.

والسالم،   للعدالة  البابوي  املجلس  عن  الصادر  املنشور 
 Compendium of the Social Doctrine of the

)لندن:  االجتامعية(  الكنيسة  عقيدة  )ملخص    Church

بِرنز أند أوتس، ٢٠٠5(.

اإلسالمية(  )املدينة   The Islamic City سريجنت،  ب.  ر. 
)باريس: يونسكو، ١٩٨٠(.

 The German Historical School: the شيونويا،  يوئيتيش 
 Historical and Ethical Approach to Economics



5٠

واألخالقية  التارخيية  املقاربة  األملانية:  التارخيية  )املدرسة 
لالقتصاد( )لندن و نيويورك: روتليدج، ٢٠٠١(.

)تاريخ   The History of Economics شبان،  أومتار 
و.  و.  )نيويورك:  بول  وسيدار  إيدن  ترمجة  االقتصاد(، 

نورتون ورشكاؤه، ١٩3٠(.

 Philosophie Économique: Études فياالتو،  جوزيف 
االقتصادية:  )الفلسفة   critiques sur le naturalisme

ديسكيل  )باريس:  الطبيعي(،  املذهب  يف  نقدية  دراسات 
دي بروَور إي سييه، ١٩3٢(.

 Morale et Economie Sociales فوغلسانغ،  فون  كارل 
)األخالق واالقتصاد االجتامعي(، الطبعة الثالثة )باريس: 

مكتبة بلود إي سييه، ١٩٠٨(. 








