
1 
 

 رائدة لعالٍم شيعّي إصالحيّ : أفكاٌر  موس ى الّصدر اماإلم االقتصاد اإلسالمّي عند

 (EHESS) مدرسة الدراسات العليا في العلوم االجتماعية باريستريستان هيليون لوني 

 (CéSor)مركز دراسات علم اجتماع األديان 

 .الفرنسّية من الجامعة اللبنانّية وجامعة غرينوبل ألب وراه في اللغة العربّيةدكت-ونس زلزليي ترجمة 

 

 في خمسينّيات القرن العشريناإلمام موس ى الّصدر 
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يعّي العراقّي 
ّ
مة الش

ّ
فات الفقيه والعّل

ّ
( بترجماٍت ودراساٍت 1980-1935محّمد باقر الّصدر)الّسّيد حظيت مؤل

زت على كتاباته في االقتصاد اإلسّلمّي. ال ينطبق األمر 1مستفيضة بواسطة باحثين عديدين في العالم أجمع
ّ
، رك

، 1978، واملغّيب في ليبيا منذ العام 1928ّصدر، املولود في قم في العام نفسه على ابن عّمه اإلمام موس ى ال

يعّي األعلى)
ّ
( وحركة 1974-1973مين)( وحركة املحرو 1969والذي أنشأ في لبنان املجلس اإلسّلمّي الش

اللبنانّي لم -اإليرانّي ، فإّن سيرة هذا العالم 2(. وإن كان بعض الباحثين عنوا بحياته ودوره الّسياس يّ 1975أمل)

كَتب حّتى تاريخه.
ُ
ة "مكتب إسّلم" مثاٌل صارخ  1959لعّل كتابه في االقتصاد اإلسّلمّي املنشور في العام  ت

ّ
في مجل

 ملاًما في حياة موس ى الّصدر
ّ

 .3على العديد من الجوانب املجهولة وغير املطروقة إال

 أشّد الّناس حرماًنا )ومعظمهم من بإخراج، 1978إلى العام  1959اإلمام موس ى الّصدر في لبنان من العام  التزم

َل الّنضال من أجل العدالة االجتماعّية واملساوا
َّ
ك
َ
يعة الذين نعتهم باملحرومين(، من البؤس والعَوز. ش

ّ
ة الش

يعّية اللبأساس حراكه الّسياس ّي. وقد استند أداؤه الّسياس ّي في لبنان إلى فهمه أوضاع ال
ّ
ائفة الش

ّ
نانّية ط

 ع العديد من املبادئ التي ناضل في سبيلها إلى كتاباته في االقتصادمستفيًدا من سنوات مكوثه هناك. يمكن إرجا

  اإلسّلمّي، ال سّيما اهتمامه بالقضايا االجتماعّية واالقتصادّية والتزامه العدالة االجتماعّية.

ت اإليرانّية  سأعرض في هذا املقال بعض جوانب فكره االقتصادّي مستنًدا
ّ

إلى مجموعة مقاالت كتبها في املجّل

ِشَرْت في قّم في خمسينّيات القرن املاض ي. وسأعتمد أيًضا على املحاضرات، "مكتب 
ُ
تشّيع" و "مكتب إسّلم"، ون

يعّي األعلى في لبنان )وقد انُتِخَب 1978و 1969وتحديًدا تلك التي ألقاها بين العامين 
ّ
في املجلس اإلسّلمّي الش

                                      
1 Chibli Mallat, The renewal of Islamic law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi’i international, 

(Cambridge: Cambridge university press, 1993). ; Muḥammad Bāqir al-Saḍr et Roy Parviz Mottahedeh, Lessons in 

Islamic jurisprudence, (Oxford: Oneworld, 2003). ; Muḥammad Bāqir al-Saḍr, La banque sans intérêt en Islam:  

proposition de substitution de l’intérêt et étude détaillée de l’ensemble des activités bancaires selon la jurisprudence 

islamique (translated by Julien Pélissier), (Paris: Karthala, 2017). ; Julien Pélissier, Méthodologie heuristique de la 

théorisation d’une doctrine économique à partir du Droit musulman chiite chez Muhammad Baqir al-Sadr, PHD, 

(Lille, 2009). ; Mohd Lateef Khan, Economic Thought of Muhammad Baqir al-Sadr : a study of Iqtisaduna (Our 

Economics), Dissertation of Master of Philosophy, (Srinagar: University of Kashmir, 2011). Mochammad Fahlevi, 

Islamic Economy and Politics in the View of Muhammad Baqir Sadr, Journal of Research in Business, Economics 

and Management, 14 june 2019, vol. 13, no 2, p. 2431-2436.    

  
2 Fouad Ajami, The vanished Imam: Musa al Sadr and the Shia of Lebanon, (Ithaca: Cornell University Press, 
1986). ; Augustus Richard Norton, Amal and the Shi’a: struggle for the soul of Lebanon, (Austin: University of 
Texas press, 1987). ; Majed Halawi, A Lebanon defied: Musa al-Sadr and the Shi’a community, (Boulder: 

Westview Press, 1992). ; Sabrina Mervin, Les yeux de Mûsâ al-Sadr (1928-1978), dans Catherine Mayeur-
Jaouen, Saints et héros du Moyen-Orient contemporain, (Paris: Maisonneuve et Larose, 2002), p. 285-300.    

 ، ترجمه منير مسعودي الحًقا إلى1998ش ي مقاالتهما في االقتصاد اإلسّلمّي للمّرة األولى في كتاب  في العام نشرت صابرينا ميرفن وماجد تفري 3

 (.1998العربّية، موس ى الّصدر املذهب االقتصادّي في اإلسّلم، )بيروت، مركز اإلمام موس ى الّصدر لألبحاث والّدراسات، 
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(. نشر مركز اإلمام موس ى الّصدر لألبحاث والّدراسات هذه الّنصوص والخطب في كتاب 1969رئيًسا له في العام 

بعنوان "أبحاث في االقتصاد". وإن كان الّسّيد محّمد باقر الّصدر قد ساهم بشكٍل أكبر  2016صدر في العام 

رائًدا فيه، حيث كان ملشاركته وتعاونه مع الّدكتور  ، فإّن اإلمام موس ى الّصدر يبقىفي تطوير االقتصاد اإلسّلمّي 

باكورة األعمال التي قام بها أحد  بهشتي وآية هللا شريعتمداري ما يثبت أهميتهم في هذا املجال. كانت هذه املقاالت

هير، الذي أصدره الّسّيد محّمد باقر الّصدر في العام
ّ
ِشَرْت قبل كتاب "اقتصادنا" الش

ُ
 .19614 علماء الحوزة، ون

تي هّزت 
ّ
يعّية، تحديًدا اإلصّلحّية، ال

ّ
كيف أسهمت نظرّيات اإلمام موس ى الّصدر االقتصادّية في الّنهضة الش

هو مسار اإلمام موس ى الّصدر قبل إيران والعراق ولبنان من ثّلثينّيات القرن املاض ي إلى سبعينّياته؟ ما 

 اإلسّلمّي عند موس ى الّصدر؟؟ ما هو االقتصاد 1959استقراره في لبنان في العام 

ذي برزت فيه هذه الّنقاشات واألفكار، وال سّيما الّنهضة 
ّ
لإلجابة عن هذه األسئلة، سأبدأ بعرض الّسياق ال

ذي سلكه 
ّ
يعّية، من خّلل متابعة املسار ال

ّ
يعّية األوسع، وتحديًدا اإلصّلحّية، في أكناف الحواضر الش

ّ
الش

تي صاغها اإلمام موس ى قّم وا فياإلمام موس ى الّصدر 
ّ
ز أخيًرا على املعتقدات والّتوصيات ال

ّ
لّنجف. وسأرك

ا. ا وال رأسماليًّ ة عدم االنحياز، ال شيوعيًّ
ّ
ذي وضع االقتصاد اإلسّلمّي على سك

ّ
 الّصدر، وال

يعّية
ّ
 .اإلمام موس ى الّصدر، رجل دين إصالحّي شيعّي شاهد وفاعل في الّنهضة الش

 مسيرة رجل دين

(، نشأ في عائلٍة علمائّيٍة مرموقة في مدينة 1953-1881آية هللا صدر الّدين الّصدر املوسوّي العاملّي )هو نجل 

ى  5. تتحّدر عائلة الّصدر1928قم حيث ولد في العام 
ّ
من الّنبّي)ص( عبر اإلمام موس ى بن جعفر الكاظم )املتوف

شار أفراد العائلة وفروعها في جبل عامل)جنوب وعائلة الّصدر بيٌت علمائّي ذاع صيته بانت .6(799في العام 

                                      
 .67، ص2016، مركز اإلمام موس ى الّصدر لألبحاث والّدراسات، بيروت، 2ّصدر، طأبحاث في االقتصاد، اإلمام الّسّيد موس ى ال 4

5 Voir Raffaele Mauriello (Genealogical Prestige and Marriage Strategy among the Ahl al-Bayt: The Case of the al-

Sadr Family in Recent Times), in Genealogy and Knowledge in Muslim Societies: Understanding the Past, Edinburgh 

University Press, 2014, p. 131-148.    

 
6 "(...) going backward in time the al-Sadr family represents a branch of the Sharaf al-Din family, which in turn is a 

branch of the al-Musawi al-'Amili al-Juba'i family. Ibid, p. 133.    
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ذي غادر قرية شحور إلى الّنجف في الّربع األخير 7لبنان( والعراق وإيران منذ نفي جّدهم صالح شرف الّدين
ّ
، ال

امن عشر.
ّ
 من القرن الث

 

                                      
-1722جّزار). لجأ الحًقا إلى الّنجف هرًبا من اّضطهاد حاكم صيدا العثمانّي أحمد باشا ال1710في شحور)جنوب لبنان( في العام  ُوِلَد هذا العالم 7

ن من الفرار، وين1804
ّ
ا، قبل أن يتمك

ّ
ذي قتلت قّواته ابنه صدر الّدين، وسجنت صالح شرف الّدين نفسه  أشهًرا عديدة في مدينة عك

ّ
ضّم (، ال

 ًقا شقيقه محّمد وزوجه وأوالده. وهو الجّد األكبر لإلمام موس ى الّصدر.إليه الح
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الّدستورّي الكبير محّمد حسين  8خصوًصا مع املرجع، الّصدر في مشهد، ثّم في الّنجف الّسّيد صدر الّديندرس 

يخ عبد 1936-1860) 9الّنائيني
ّ
تي تؤوي ضريح فاطمة املعصومة بدعوٍة من الش

ّ
(، قبل أن يستقّر في املدينة ال

. سرعان ما أثبت حضوره القيادّي بشكٍل بارٍز في قّم، فشارك (، مؤّسس حوزة قّم 1937-1860) 10الكريم اليزدي

ا. عندما استقّر املرجع البروجردي )وتط 11في إصّلح برامج الحوزة ( في 1961-1875ويرها، وأصبح مرجًعا شعبيًّ

 واضًحا بين الّسياسة والّدين. على الّرغم من أّن 1945قّم في العام 
ً

ا فصّل صدر الّدين لم الّسّيد ، فرض تدريجيًّ

ه أصبح أحد مساعديه الّرئيسّيين، ووافقه على الفصل ا
ّ
 أن

ّ
اه بين الّدولة يّتفق تماًما مع املرجع، إال

ّ
ذي توخ

ّ
ل

باب لّلستجابة لتحّديات العصر. في هذا الوسط  12واملسجد
ّ
مشّجًعا قدر املستطاع مبادرات رجال الّدين الش

العلمائّي املفتوح على املجتمع، نشأ اإلمام موس ى الّصدر مّتبًعا تقاليد أسرته بااللتحاق بالّدراسات الحوزوّية في 

إلى رجال الّدين في احتفاٍل أقيم في منزل والده. وقد حضر االحتفال  1943ا في العام . ثّم انضّم رسميًّ 1941العام 

(. كان اإلمام موس ى الّصدر في بدايات شبابه يلتقي غالًبا بنّواب 1989-1902) 14روح هللا الخميني 13املجتهد

                                      
8  Mujtahid choisi par ses pairs pour être le chef spirituel de la communauté ; les croyants doivent se référer à ses 

décisions en matière de préceptes religieux. " S. Mervin, Un réformisme chiite, op. cit., p. 450.    

 
9 Abdul-Hadi Hairi, Shi'ism and constitutionalism in Iran: a study of the role played by the Persian residents of Iraq 

in Iranian politics, (Leiden: E. J. Brill, 1977). Voi Sabrina Mervin, Un réformisme chiite, op. cit. p. 117-125135-136.   

  
10 'Abd al-Karīm al-Yazdī est également l'auteur du traité al-'Urwā al-wuthqā (Le lien indissoluble), dans lequel il 

affirme l'obligation du taqlīd (imitation) à travers le concept de a'lamiyya, contribuant notamment à la systématisation 

du concept de marja'iyya, à la consolidation de sa doctrine et à son élaboration institutionnelle : Ibid, p. 123-125 

 
11 " C'est le cercle d'étudiants qui entoure un enseignant ; le mot a fini par désigner, chez les chiites, une école religieuse 

ou un groupe d'écoles, puis leur propre système d'éducation... ". Sabrina Mervin, Un réformisme chiite, op. cit., p. 449 

 
12Voir Majid Yazdi, "Patterns of Clerical Political Behavior in Postwar Iran, 1941-53", Middle Eastern Studies, 1990, 

vol. 26, no. 3, p. 281-307.    

 
13 " Un savant en sciences religieuses reconnu par un ou plusieurs de ses professeurs comme étant capable de pratiquer 

l’ijtihād. "Sabrina Mervin, Un réformisme chiite: Ulémas et lettrés du Ğabal ʿĀmil (actuel Liban-Sud) de la fin de 

l'Empire ottoman à l'indépendance du Liban, (Paris: Karthala, 2000, p. 450). Quant à l’ijtihād, Sabrina Mervin le 

définit comme " l'effort d'interprétation de la Loi divine par l'exercice de la raison ('aql) et selon les règles établies 

par les uṣūl al-fiqh. ". Ibid.    

 
14 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit. p. 139-141. 
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مة "فدائّيي 1956-1924)  15صفوي 
ّ
ذي كان يأتي أحياًنا 16اإلسّلم"(، زعيم منظ

ّ
لطلب املشورة من والده، ، ال

م اجتماعات سّرّية في منزل آية هللا
ّ
، درس اإلمام موس ى 18.  كما هي الحال في العديد من العائّلت العلمائّية17وينظ

مع أخيه البكر رضا، كما درس الفقه واألصول مع والده، قبل أن يتابع دروس آيات  19الّصدر مرحلة املقّدمات

بطبائي ومحّم 
ّ
-1907( ومحّمد يزدي"املحّقق الّداماد")1986-1906د كاظم شريعتمداري )هللا سلطاني الط

 (.2009-1922) 20( وحسين منتظري 1984-1891(، وروح هللا الخميني وأحمد الخونساري)1968

 

 الّسادة صدر الّدين ورضا وموس ى الّصدر في قم في خمسينّيات القرن العشرين

                                      
15 Nādira ‘Azīzī Nīk, Javān tarīn rahbar (zandagī dāstānī shahīd Navvāb Ṣafavī) The youngest leader (biography of 

the martyr Navvāb Ṣafavī), (Tehran: Markaz isnād inqilāb islāmī (Center for the Study of Islamic Revolution), 2012).; 

Unknown author, Fadā'iyān-e Islam, Indayshiya va sīrh shahīd Navvāb Ṣafavī va Fadā'īyān-e Islam  

(Thought and life of the martyr Navvāb Ṣafavī and Fadā'īyān-e Islam), (Tehran: Dīdmān, 2015).; Sayyid Hādī 

H̱ursravshāhī, Khātirāt mustanad sayyid Hādī H̱ursavshāhī shahīd Navvāb Ṣafavī (memoirs and documents of the 

sayyid Hādī H̱ursravshāhī about the martyr Navvāb Ṣafavī), (Tehran: Kalbah Shurūq, 2015).; Maryam Jihān 

Gashatah, Shahīd sayyid Mujtabā Navvāb Ṣafavī (The Martyr sayyid Mujtabā Navvāb Ṣafavī), (Tehran: Dār Khāvīn, 

2017).    

 
16 Voir FEDĀʾĪĀN-E ESLĀM - Encyclopaedia Iranica, https://www.iranicaonline.org/articles/fedaian-e-esla,  

(accessed 28 February 2021). Adele Kazemi Ferdows, Religion in Iranian Nationalism: Study of the FadayanIslam, 

PhD Thesis, (Ferguson: Indiana University, 1967).; Paul Dumont and Olivier Carré (eds.), Radicalismes islamiques, 

(Paris: l'Harmattan, 1988); Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions, (Princeton: N. J.  Princeton university 

press, 1983).; Farhad Kazemi, "State and Society in the Ideology of the Devotees of Islam", State, Culture, and Society, 

vol. 1, no. 3, 1985, p. 118-135. 

 
17 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit., p. 142; Moussa Sadr Center for Research and Studies, Abḥath fī aliqtiṣād, 

op. cit., p. 388.    

 
18 Le marja' al-Ḥakīm a également étudié les muqaddimāt avec son frère aîné. See Elvire Corboz, Guardians of  

Shi'ism: sacred authority and transnational family networks, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), p.  

23.    
 
19 Premier des trois cycles (muqaddimāt, suṭūh, khārij) d'études religieuses au séminaire. " On y étudie la grammaire, 

la rhétorique, la logique, le fiqh et les usūl al-fiqh ". S. Mervin, Un réformisme chiite, op. cit. p. 450 

 
20 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit, p. 140.    
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 إلى العام  تابع اإلمام موس ى الّصدر دروسه في حوزة قم
ً

. وجمعته مقاعد الّداسة بالّدكتور محّمد 1950وصوال

-1926)21( والّسّيد عبد الكريم املوسوي األردبيلي1979-1919( ومرتض ى مطّهري)1981-1928حسين بهشتي)

ورة ا2016
ّ
َض لهم أن يؤّدوا الحًقا دوًرا بارًزا في الث ّيِ

ُ
ّلثة الذين ق

ّ
إلسّلمّية. (، فنشأت صداقة بينه وبين هؤالء الث

ّية الحقوق في جامعة طهران في العام 
ّ
 .1953لنيل إجازة في االقتصاد، أتّمها في العام  1950ثّم التحق بكل

 

 من  دروس ى الصّ اإلمام مكالوريوس في االقتصاد حصل عليها ب
ّ
، 1956 في العامجامعة طهران  فية الحقوق يّ كل

 والدراسات. حاثدر لألباملصدر: مركز اإلمام موس ى الصّ 

ه باإلضافة إلى تعليمه الّتقليدّي 
ّ
ذين نالوا شهادة  الّدينّي، 22نّلحظ أن

ّ
يعة ال

ّ
كان من أوائل رجال الّدين الش

، أّن العديد من جامعّية تماًما كالّدكتور بهشتي. كذلك، تذكر صابرينا ميرفن في كتابها "عيون موس ى الّصدر"

. أتاحت الّدراسة الجامعّية املجال 23املنحى في تحصيل هذا الّتعليم املزدوجرجال الّدين قد سلكوا من بعده هذا 

                                      
 .30(، ص2000يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، يومّيات ووثائق، الجزء األّول، )بيروت، دار بّلل، 21

22 Sa vie et sa formation à Qom (1928-1954 ; 1959) puis à Najaf (1954-1959) ont généralement été étudiées de manière 

extrêmement concise, à l'exception du passionnant chapitre rédigé par H.E. Chehabi and Majid Tafreshi, Distant 

Relations, op. cit., p. 137-161.   

  
23 Sabrina Mervin, Les yeux de Mûsâ al-Sadr, 1928-1978, dans Catherine Mayeur-Jaouen, Saint et héros du Moyen-

Orient contemporain, (Paris, Maisonneuve et Larose, 2002), p. 287.    
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لإلمام موس ى الّصدر، فتعّمق في معرفة أعمال علماء االقتصاد الكّلسيكّيين ونظرّياتهم، أمثال آدم سميث 

رين االشتراكّيين امل
ّ
ثالّيين أمثال روبرت وديفيد ريكاردو، واملاركسّيين أمثال كارل ماركس وفردريك انجلز، واملفك

م اللغتين االنجليزّية والفرنسّية، وشارك بفعالّية في األنشطة 
ّ
أوينز وجوزف برودون. كما انتهز الفرصة لتعل

مات واإليديولوجّيات القومّية 
ّ
قافّية الجامعّية، حيث عاين ما أثار استياءه من التأثير املتنامي للمنظ

ّ
الث

باب املسلم
ّ
يوعّية في الش

ّ
الّتوازي، ساند اإلمام موس ى الّصدرحركة تأميم الّنفط بزعامة محمد مصّدق، . بوالش

د ِصّلته مع آية هللا أبي القاسم الكاشاني)
ّ
، نشر سلسلة من 1951. في العام 24( ونّواب صفوي 1962-1877ووط

ة أنشأتها جمعّية
ّ
حاربة تأثير مل من خمسٍة وعشرين رجل دين 25املقاالت في الّصبر والّتحّمل في القرآن ملجل

بطبائي) ،26املاركسّية
ّ
رين بالّسّيد محّمد حسين الط

ّ
ة 1981-1903متأث

ّ
(. وكان من أعضاء هيئة تحرير املجل

-1886( ومهدي حائري طهراني)2020-1925( وابراهيم األميني)1980-1927مرتض ى مطّهري وعلي القدوس ي)

يقول الّدكتور صادقي: "وقد ملس اإلمام الّصدر مع مجموعة من رفاقه من علماء الّدين  .27( وموس ى الّصدر1959

شاط اليسارّي في إيران، فعمد معهم إلى مواجهة هذا املّد بأسلوب علمّي جديد"
ّ
 .28مدى الن

جف املقّدسة
ّ
شر ومدينة الن

ّ
 اإلمام موس ى الّصدر، ومنتدى الن

موس ى الّصدر الّنجف لتعميق معارفه. درس األصول لدى آية هللا الّسّيد (، زار اإلمام 1954في الّسنة الّلحقة)

يخين مرتض ى آل ياسين  ،30، والفقه لدى الّسّيد أبي القاسم الخوئي29محسن الحكيم
ّ
وتابع بالّتوازي دروس الش

ي. وحينما أنهى دراسته في الّنجف ، كانت املدينة وبعض املرجعّيات واملجتمع العراقّي عموًما في حالة 
ّ
وحسين الحل

ب 
ّ

لي املرجعّية وطّل
ّ
يوعّيين وممث

ّ
رات بين الّناشطين الش

ّ
اضطراب شديد. فقد تصاعدت االشتباكات والّتوت

يوعّي بانتشاٍر واسع في املجتمع العراقّي وفي م الّدينّية في الّنجف وكربّلء وبغداد. العلو 
ّ
ائفة حظي الحزب الش

ّ
الط

                                      
  

 .388ّدراسات، مرجع سابق، صأبحاث في االقتصاد، مركز اإلمام موس ى الّصدر لألبحاث وال 24
 
 جمعّية تعليمات إسّلمي. 25
 .145المرجع نفسه، ص 26

27 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit. p. 145.    
 .35(، ص2000يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، يومّيات ووثائق، الجزء األّول، )بيروت، دار بّلل، 28

قافيّ ُيَراَجع بالّتفصيل  29
ّ
يخ هادي األسدي: اإلمام الحكيم)عرض تاريخّي لدوره الّسياس ّي والث

ّ
دان -كتاب محّمد الش

ّ
 (، مؤّسسة آفاق2-1املجل

 .2007للّدراسات واألبحاث العراقّية، 
30 E. Corboz, Guardians of Shi'ism, op. cit.  
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يعّية، بلغ حّد انضمام العديد من أفراد العائّلت العلمائّية إلى صفوف الحزب، ومشاركتهم في قيادته
ّ
. 31الش

، 1963و 1953للحزب خّلل الفترة املمتّدة بين العامين يذكر جمال سنكري أّن ثلث أعضاء اللجنة املركزّية 

يوعّي على سبيل كان من أبناء أو آباء كبار العلماء والّسادة األشراف في املدينة. كان 
ّ
الّسكرتير األّول للحزب الش

مة العراقّي املعروف حسين أحمد الرّ 
ّ

ع األعلى . ملواجهة هذا الّتحّدي، بعث املرج32اض ياملثال سّيًدا وابن العّل

ها الفتتاح املساجد والحسينّيات، أو ترميمها
ّ
ليه إلى املدن العراقّية كل

ّ
، وإنشاء 33محسن الحكيم العديد من ممث

 بمواليد األئّمة ووفّياتهم. كان املراد باختصار، تعزيز الحضور في الفضاء العاّم 
ً

املكتبات وإلقاء الخطب احتفاال

يوعّيين في املجت
ّ
 مع العراقّي.ومواجهة تأثير الش

ها رجل الّدين اإلصّلحّي محّمد رضا املظّفر في العام 
َ
ل تي سجَّ

ّ
شر ال

ّ
 1935في الّنجف، كانت جمعّية منتدى الن

نت برامج الّتعليم الّدينّي بعد إصّلحها وتبسيطها، وتقديمها جنًبا إلى جنب 
ّ
رة بشكٍل بارز. فقد مك

ّ
ناشطة ومؤث

، هذه املدرسة من تكريس دورها خياًرا الجتماع وعلم اللغة وما إلى ذلك...(مع العلوم العصرّية)الّتاريخ وعلم ا

تي 
ّ
ب خصوًصا من الحوزة، بفعل الفرص ال

ّ
ّل
ّ
تي كانت تجتذب املزيد واملزيد من الط

ّ
 للمدارس الحكومّية ال

ً
بديّل

ّية الف1958أتاحتها لرّوادها )في الّتعليم واإلدارة والجيش...(. في العام 
ّ
ت ، أنشئت كل

ّ
قه، وصدرت مجّل

ِشَرت في الّنجف في شباط 
ُ
تي ن

ّ
ة البذرة ال

ّ
اني 1948عديدة)منها مجل

ّ
بواسطة هادي  1956، والّنجف في تشرين الث

يخ محّمد مهدي شمس الّدين  (.34فّياض
ّ
شارك أحد املعاونين املستقبلّيين لإلمام موس ى الّصدر في لبنان، الش

ّية الفقه. استخدمت هذه املؤّسسة الجديد من الكتب املدرسّية وطرائق الّتدريس، وُبِنَيْت على 
ّ
في تأسيس كل

شر
ّ
باب  شاكلة املدارس الحكومّية العصرّية. هكذا، نجحت جمعّية منتدى الن

ّ
في استقطاب الكثير من الش

                                      
31 Silvia Naef, 'Shi'i-shuyu'i or: how to become a communist in a holy city', in Rainer Brunner, Werner Ende (eds), 

The twelver Shia in modern times, (Leiden, Brill, 2001), p. 255-267.    

  

 
32 Jamal Sankari, Fadlallah: the making of a radical Shi’ite leader, (London, Saqi, 2005), p. 64.  ر أيًضا في كتاب عزيز

َ
ُينظ

يوعّي العراقّي، منشورات عائلة سباهي، لندن، 
ّ
.2020سباهي: عقود من تاريخ الحزب الش  

 
33 "Lieu de culte chiite où se tiennent, pendant les dix premiers jours de muharram, des séances de deuil en mémoire 

de Husayn et où l'on pleure les morts. Peu à peu, des conférences sur la religion, mais aussi d'autres types de 

conférences y sont organisées". S. Mervin, Un réformisme chiite, op. cit. p. 449. 

 

في العلوم  مدرسة الّدراسات العليا - EHESSي) فيقوم تيبود الفال بإعداد أطروحته في التاريخ  .11/18/2020،  ثيبود الفال مع زووم مقابلة 34

 .1981ام العإلى  1950عام الحول ظهور اإلسّلم الشيعي في العراق بشكل عام ، وحزب الدعوة بشكل خاص ، من  باريس(-االجتماعّية
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وإحياء الّتبليغ الّدينّي. وإن كانت أعلنت عدم انخراطها في الّسياسة، فإّن عملّية تسييس حقيقّية نشأت في 

العديد من رجال الّدين اللبنانّيين والعراقّيين واإليرانّيين)من جيل اإلمام موس ى الّصدر( في . درس 35كنفها

شر، ولعب عدٌد 
ّ
يعّية في املنطقة، ال يستهان به منهم دوًرا منتدى الن

ّ
ا في ظهور الّتنظيمات الّسياسّية الش طليعيًّ

ن األطر، إن لم تكن واحدة من املنابت ماألمر الذي يجعلني أوافق ثيبود الفال في اعتباره هذه الجمعّية واحدة 

يعّي الحركّي في العالم العربّي. وتذكر املصاد
ّ
ر املختلفة، أّن اإلمام موس ى الّصدر، شارك األولى لظهور اإلسّلم الش

ر على أّي أثر لهذه املشاركة في منشورات الجمعّية، 
َ
شر إّبان إقامته في الّنجف. لكن، لم ُيعث

ّ
في أنشطة منتدى الن

ة الّنجف التي بدأ إصدارها ونشرها في العام 
ّ
، مّما يدّل إلى أّن حياة اإلمام موس ى الّصدر في 195636وأبرزها مجل

 لّنجف، هي بّل شّك املرحلة األكثر غموًضا في سيرته، لكّنها بالتأكيد، ليست األقّل أهمّية.ا

ذي كان قد 
ّ
اقترن على أّي حال، أقام اإلمام موس ى الّصدر في العراق مع ابن عّمه الّسّيد محّمد باقر الّصدر ال

دى بنات آية هللا عزيز هللا خليلي في موس ى الّصدر بإح . من جهته، اقترن اإلماماإلمام للّتو، بفاطمة شقيقة

ّلثة195637العام 
ّ
هراني، أحد املراجع الّدستورّيين الث

ّ
. في منزل الّسّيد محّمد (38)أحد أبناء ميرزا حسين خليل الط

يخ محّمد 
ّ
باقر الّصدر، أو في فصول الخارج لدى آية هللا أبي القاسم الخوئي، التقى اإلمام موس ى الّصدر بالش

ابنا العّم ومحيطهما املخاوف بشأن التأثير . تقاسم 40وبالّسّيد محّمد حسين فضل هللا 39لّدينمهدي شمس ا

ر إلى تقهقر اإلسّلم 
ّ
يوعّية، في ظّل ضعف تأثير الحوزة، مّما يؤش

ّ
املتزايد لإليديولوجّيات العلمانّية، خصوًصا الش

                                      
 املرجع نفسه. 35
 .11/18/2020،  ثيبود الفال معأشير إليها في الّصفحة الّسابقة  زووم مقابلة 36
 

37 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit. p. 138.  كر)مسيرة اإلمام موس ى
ّ
وهي ابنة أخت آية هللا الكاشاني كما أورد يعقوب ضاهر في املرجع الّسابق الذ

(. 37الّصدر، ص   

 
38 "À l'exception de Muḥammad Kāẓim al-Yazdī, les grands mujtahid-s de Nadjaf se prononcèrent en faveur de la 

Constitution, qu'on appelait mashrūṭa ; Muḥammad Kāẓim al-Khurāsānī, 'Abd Allāh al-Mazandarānī et Ḥusayn al-

Tihranī furent les chefs de file du mouvement. [...] Ils s'opposaient au Shah et voulaient contrer la domination 

économique étrangère que celui-ci encourageait..." In Sabrina Mervin, Un réformisme chiite, op. cit. p. 135.    

 
 قيه، فرحُيَراَجع بالّتفصيل الفصل الّسابع من كتاب: اإلسّلمّيون ونظام الحكم الّديمقراطّي املوسوم بعنوان محّمد مهدي شمس ونقد والية الف 39

فين، املركز العربّي لألبحاث ودراسة الّسياسات، ط
ّ
ر:2013، بيروت، 1كوثراني ومجموعة مؤل

َ
 ، وُينظ

 Farah Kawtharani, "Integrating Shi'a in the Modern Nation-State: Shaykh Muhammad Mahdi Shams al-Din, 

Hizbullah, and Engagement in Lebanese Politics", The Middle East Journal, 29 July 2016, vol. 70, no. 3, pp. 419-

438. 

  
 .36يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، مرجع سابق، ص  40
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 تضّمن الكثير من 41في املجتمع
ً

ا وقًتا طويّل  معرفة القليل . فأمضيا سويًّ
ّ

املناقشات واملناظرات. لم يتسنَّ لنا إال

 لكّن ذلك ال يخفي حقيقة. 42من مضمون هذا الحوار بين الّرجلين وأثره، ومن مقدار تأثير أحدهما على اآلخر

ؤون املدنّية  تشابه
ّ
مخاوف الّسّيدين كثيًرا: سعى كّلهما إلى إعادة اإلسّلم إلى مكانه الّصحيح في مختلف الش

قافّية والّسياسّية. وفكّر كّلهما بنموذٍج إيديولوجّي مضاّد)اقتصادّي وفلسفّي و 
ّ
االجتماعّية واالقتصادّية والث

يعّية
ّ
 .43على وجه الّتحديد( قادر على كبح تغلغل املاركسّية والقومّية والعلمانّية والّرأسمالّية في املجتمعات الش

فت لّلنتباه، أّن الّرجلين كانا يع
ّ

مّلن في الوقت عينه على تأسيس إيديولوجّية اقتصادّية إسّلمّية خاّصة ومن الّل

ِشَرْت مقاالت اإلمام موس ى الّصدر ودحض الفرضّيات املسبقة للمادّية الّديالكتّية وللّرأسمالّية الكّلسيكّية. 
ُ
ن

ِشَر كتاب "فلسفتنا" في العام 1959و 1958في االقتصاد اإلسّلمّي بين العامين 
ُ
، وكتاب 1959، بينما ن

تي حشدها 1961"اقتصادنا" في العام 
ّ
 على ذلك، كما سنرى في القسم اآلتي، فإّن الحجج واملصادر  ال

ً
. عّلوة

ه يجب اإلقرار بأّن عمل الّسّيد محّمد باقر الّصدر كان أكثر تعقيًدا الّرجّلن متشابهة للغاية
ّ
.على الّرغم من أن

 وتنظيرا.
ً

 وتفصيّل

 

جف في خمسينّيات القرن العشرين.اإلمام موس ى 
ّ
 الّصدر وابن عّمه الّسّيد محّمد باقر الّصدر في الن

                                      
41 The number of students at the Najaf hawza fell from over 10,000 before 1914 to less than 2,000 in 1957. Jamal 

Sankari, Fadlallah, op. cit., p. 41. The number of foreign students at the hawza from 1900 to 1920 is moreover  higher 

than the number of Iraqi students. and there were only 326 Iraqi students out of a total of less than 2000 in 1957. Ibid., 

p. 37 ; Elvire Corboz, Guardians of Shiism, op. cit., p. 77.    

 
42 Les mémoires de Fāṭima al-Ṣadr, que je n'ai pas encore étudiés, semblent être une source fascinante à cet égard:  

Fāṭima Ṣadr, Bih Ranag Sabar, Khāṭirāt Khānum Fāṭima Ṣadr, bih kushish Fāṭima Naqwā (The memoirs of Fāṭima 

Ṣadr, Interviews with Fāṭima Naqwā), (Tehran: Mū’assasah farhangī taḥqīqātī Imām Mūsā Ṣadr, 2020). ر أيًضا في
َ
 ُينظ

.2006كتاب أحمد عبد هللا أبو زيد العاملي: محّمد باقر الّصدر الّسيرة واملسيرة في حقائق ووثائق، الّنجف، مؤّسسة العارف للمطبوعات،  ). See 

also Sabrina Mervin, Les yeux de Mûsâ al-Sadr, op. cit., p. 287.    

  
43 Sabrina Mervin (ed.), The Shiʻa worlds and Iran, (London: Sāqī, 2010).    
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ا للّنظام امللكّي الهاشمّي. وبينما أشاد 1958في العام  ، وضع انقّلب عبد الكريم قاسم وعبد الّسّلم عارف حدًّ

ذي نظم
ّ
ناء عليه باالنقّلب عدد من العلماء من بينهم الّسّيد محّمد حسين فضل هللا ال

ّ
 ، فإّن 44قصيدة في الث

شهر العسل هذا لم يدم طويّل. برهنت هذه األحداث في الواقع عن تنامي نفوذ الّتنظيمات الّناصرّية والبعثّية 

يوعّية في العراق، وفي املنطقة على نطاٍق أوسع. 
ّ
ففي العام نفسه، نشر اإلمام الخمينّي كتاب "كشف والش

ا على كتّيب "أس ذي أصدره "علي أكبر حكمي زاده"، وضّمنهاألسرار" ردًّ
ّ
نقًدا الذًعا لرجال الّدين   رار ألف عام" ال

خذه 
ّ
 ات

ً
ذي خلع عمامته، دليّل

ّ
يعّية. بات علي أكبر حكمي زاده، رجل الّدين الّسابق ال

ّ
قوس الش

ّ
والعقائد والط

يوعّيين.
ّ
 رجال الّدين لتأكيد اختراق الحوزة من امللحدين والش

نرى، أّن املخاوف والّتهديدات والتحّديات نفسها سرت في حوزتي قم والّنجف. فانطلقت مشاريع كما يمكن أن 

. باإلضافة إلى 45إصّلحّية لتجديد الحوزة وتحسينها في املدينتين املقّدستين، لناحية مواد الّتدريس وطرائقه

قافّية في مواجهة ذلك، قّررت الجماعات الّدينّية في كلتا الحوزتين استثمار املجاالت االجت
ّ
ماعّية والّسياسّية والث

تا 
ّ
ت الّتابعة للحوزة، ومنها مجل

ّ
يوعّية، وتحديًدا من خّلل نشر أفكارها)وكثير منها إصّلحّية(، في املجّل

ّ
الش

شر في الّنجف. كما بدؤوا 
ّ
ت املرتبطة بمنتدى الن

ّ
"مكتب تشّيع" و"مكتب إسّلم" في قم، والعديد من املجّل

ات ثقافّية إلحياء العقيدة من خّلل االحتفال بمواليد األئّمة ووفّياتهم، وافتتاح املكتبات، بتنظيم فعاليّ 

عر في سبيل ذلك...إلخ.
ّ
 وتوظيف الش

ة مكتب إسالم
ّ
 إصدار مجل

، طلب الّتّجار األذربيجانّيون من آية هللا شريعتمداري إنشاء صحيفة تابعة للحوزة، لتوجيه 1957في العام 

باب املس
ّ
م ومواجهة تأثير اإليديولوجّيات العلمانّيةالش

ّ
في البداية، كان آية هللا قلًقا من رّدة فعل  .46لم املتعل

ؤون الّسياسّية
ّ
ل في الش

ّ
 رجال الّدين على عدم الّتدخ

ّ
ذي حث

ّ
ومع ذلك، فقد استطاع  .47املرجع البروجردي، ال

                                      
44 Jamal Sankari, Fadlallah, op. cit. p. 58. 
45 Notamment le plan de réforme Tarh-e moqaddamati-ye eslah-e howzeh, défendu par Mūsā al-Ṣadr et le Dr Bihishtī 

à Qom, qui fut rejeté par les conservateurs : H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit. p. 150.    

 
46 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit, p. 144.    
 

ذي بلغ أحياًنا حّد  مواقفه السياسية بسببروح هللا الخميني في مناسبات عديدة تأنيبه  ،على سبيل املثال 47
ّ
منعه مؤقًتا من إعطاء دروس في ال

 .الفلسفة
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يخ ثّم اقترح  الحصول على إذنه.
ّ
على اإلمام موس ى الّصدر االنضمام إلى املشروع، ( 2007-1929)48علي دوانيالش

شر من الّسلطات اإليرانّية.
ّ
 وافق األخير وطلب إذن الن

ة، املنشورة في قم في كانون األّول 
ّ
بعنوان "هدفنا"، طموحات رجال الّدين  1958حّدد املقال األّول للمجل

 
ّ
ت باملجتمع، ال مناص من إحياء مبادئ اإليمان واملثّقفين في هيئة الّتحرير: "ملحاربة جوهر املاّدّية التي حل

تي أرساها األنبياء"
ّ
ى اإلمام موس ى الّصدر  .49واألخّلق، والعمل وفق القواعد ال

ّ
الث، تول

ّ
ا من العدد الث

ً
انطّلق

 بكتابة سلسلة من املقاالت في االقتصاد اإلسّلمّي. شاركه فيها العلماء علي دواني
َ
ف ِ

ّ
ل
ُ
 رئاسة هيئة الّتحرير، وك

يرازي)املولود في العام 
ّ
( وجعفر 1925( وحسين نوري الهمداني)املولود في العام 1924وناصر مكارم الش

تي وعبد الكريم املوسوي األردبيلي ومحّمد واعظ زاده 1929الّسبحاني)املولود في العام 
ّ

( ومجد الّدين محّل

  .50(2016-1926الخراساني)
ّ
ة وهيئة تحريرها حظيتا بدعٍم واسع في قم يشير أحد تقارير الّسافاك إلى أّن املجل

فون وبورجوازّية وشرائح أخرى(
ّ
ب وتّجار وموظ

ّ
يرازي أّن  .51وطهران)علماء وطّل

ّ
يخ ناصر مكارم الش

ّ
د الش

ّ
يؤك

ت في إيران
ّ

ة انتشرت انتشاًرا باتت معه من أهّم املجّل
ّ
ة مكتب إسّلم هو  .52املجل

ّ
ويذكر أّن الهدف الرئيس ّي ملجل

يوعّية:محاربة ا
ّ
 لش

ر، وهجماتهم على اإلسّلم تزداد 
َ
نش

ُ
يوعّيين في إيران قوّية، وكانت كتبهم ت

ّ
"في ذلك الوقت، كانت نشاطات الش

. ووصلت وقاحتهم إلى إصدار كتاب بعنوان: )نكبهانان سحر وأفسون( يعني)حّراس الّسحر بشكٍل وقح

يوعّي، واجتمعنا بالّسّيد موس ى الّصدر 
ّ
 القرار بمواجهة اإلعّلم الش

َ
ِخذ عوذة(، ويعنون علماء الّدين...واتُّ

ّ
والش

                                      
ا وكاتًبا في تاريخجف وكرس حياته قم والنّ  تي. مر في حوز دوان في محافظة شيرازرجل دين إيراني وكاتب من  دوانيعلي رجب  48

ً
  باحث

ّ
ن. يعة وإيراالش

 وهو 
ّ
 ير والتّ ف العديد من الّس مؤل

ّ
 عليقات ومجموعة شهيرة من خمسة مجل

ّ
 Alī Davānī, Nahḍat Rūḥāniyyūn‘ :ةورة اإلسّلميّ دات عن الث

Irān (The Revival of Clerics in Iran), (Tehran: Markaz Isnād Inqilāb Islāmī, 1998). Voir aussi  Fahrasat ‘Alī Davānī 

qui regroupe l'ensemble des écrits du "clerc-chercheur", y compris les articles écrits pour Maktab-e Islam (n°43-44); 

See also Mīrshkārī, Aṣghar, Basīrt Minsh, Ḥamīd (eds.),  ر أيًضا في كتاب: حّجة اإلسّلم واملسلمين علي دواني الّصادر من م
َ
ؤّسسة ُينظ

    .2013نّي، طهران، تنظيم ونشر تراث اإلمام الخمي
49 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit. p. 147.   

  
50 SAVAK Archives, Document N°20944/1364, 03/06/1959. In Imam Mūsā Ṣadr bih rivāyat isnād sāvāk, (Tehran : 

Markaz Bararasā Isnād Tārikhī Wizārat Iṭlā‘āt, 2008), p. 1.    

 
51 SAVAK Archives, Document N°1331/311, 24/12/1962. In ibid., p. 11.    

 
 .35يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، مرجع سابق، ص  52
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ه من واجبنا قراءة كتبهم ومع
ّ
ر بما نرّد والّسّيد بهشتي وبعض األصدقاء، وقّررنا بأن

ّ
رفة ما يقولون، وبعدها نفك

ة في نشر أفكار تّيار علماء الّدين املتحّرر في إيران"
ّ
ِشَر أّول مقاٍل كتبه اإلمام  .53به عليهم...وقد أسهمت املجل

ُ
ن

ة "مكتب تشّيع". أتبعه بدراسة بعنوان "االقتصاد في املدرسة 
ّ
بقّية" في مجل

ّ
موس ى الّصدر في "اإلسّلم والط

ِشَر املقال األّول منها في شباط 54ّية" مقّسمة إلى عشر مقاالتاإلسّلم
ُ
. اعتمد اإلمام موس ى الّصدر في 1959، ن

ا. فكان يستهّل مقاله بمجموعة أسئلة واضحة ةمقاالته منهًجا أكاديميًّ
ّ
  ، ويتوّسع في اإلجابة عنها وفق خط

 محّددة.

 

 

 

 

يخ جعفر الّسبحان                                 آية هللا محّمد كاظم شريعتمداري                            
ّ
يرازي)م.1929ي)م.الش

ّ
يخ ناصر مكارم الش

ّ
 (1924( والش

 في مدينة قم في خمسينّيات القرن العشرين. )املصدر:ويكي شيعة(                                                                                                                           

      

                                      
 .36-35املرجع نفسه، ص   53
  . البحثتحديد القيمة عنصراألول: العمل  البحثة؛ االقتصاديّ  واملشكّلت( ؛ اإلنسان مدخلمقدمة ) 54

ّ
روةاني: تنامي الث

ّ
  البحث. الث

ّ
زيع الث: تو الث

 
ّ
 منهج اإلسّلم ف أسسادس: . البحث الّس الفائضةجارة والقيمة الخامس: التّ  البحث. فائضةابع: القيمة الالرّ  البحثروة. الث

ّ
 حثالب. وةري توزيع الث

 . الخاتمة.اإلسّلم في ةورأس املال واآلل العمل حّصةابع: الّس 
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 االقتصاد اإلسالمّي عند اإلمام موس ى الّصدر

 االقتصاد مجاٌل أهمله العلماء

ط، فإّن بعض املسائل)مثل الّتقريب
ّ

قد استحوذت  ...(56، وإصّلح طقوس عاشوراء55وفًقا ملا ذكره شبلي املّل

تي تستدعيها الحداثة وظهور الّدول الحديثة، كاالقتصاد: "ال  على اهتمام املجتهد على حساب املسائل األخرى 
ّ
ال

تي 
ّ
لها يوجد مثال أفضل على اإلنماء غير املتوازن من ثراء مجال القانون الّدستورّي واألراض ي البكر ال

ّ
يشك

ام اإلمام موس ى الّصدر في االقتصاد اإلسّلمّي بخطاباته وكتاباته، إّن إسه .57"القانونان االقتصادّي واملاليّ 

 وكذلك إسهام ابن عّمه الّسّيد محّمد باقر، هما إسهامان كبيران ورائدان في مجال لم يعترف به العلماء، ولم

، يبدو أّن أحًدا 195658عام "اإلسّلم وامللكّية"، الّصادر في الية هللا طالقاني،آ استثنينا كتابإذا يخوضوا غماره. 

 إلى 
ً
من العلماء، لم يتطّرق إلى مسألة االقتصاد قبل اإلمام موس ى الّصدر والّسّيد محّمد باقر الّصدر. إضافة

يرازي 
ّ
 للمبادئ كتاب "الوعي اإل  1960في العام  ذلك، أصدر الّسّيد حسن الش

ً
سّلمّي"، وفيه خّصص فصّل

 .59العاّمة لّلقتصاد اإلسّلمّي 

 منهجّي للماركسّية والّرأسمالّيةنقد 

كما هي الحال في "اقتصادنا"، استهّل اإلمام موس ى الّصدر مقاالته بنقٍد منهجّي لألطروحات الّرئيسة للماركسّية 

مجموع االعتراضات  والكّلسيكّية قبل عرض خصائص االقتصاد اإلسّلمّي. ليس من املمكن هنا تفصيل

                                      
ايعني هذا املصطلح  55  ،ينل الّد كت العديد من رجاة التي حرّ املختلفة واملدارس اإلسّلميّ  الّتّياراتقارب" ، وهو يشير إلى هدف الوحدة بين "التّ  حرفيًّ

 هما منذ بداية عصر النّ وال سيّ 
ّ
 ةالعقديّ االعتبار االختّلفات  عين العلماء الذين عملوا من أجل التقارب فيوَضَع امن عشر. ضة في فجر القرن الث

زواة املختلفة ، ونقاط االنقسام بين املدارس اإلسّلميّ 
ّ
 متّلكهمبامنهم إلى اإلسّلم  ، مؤكدين انتماء كّلٍ قاط املشتركة بينهمعلى العديد من النّ  ورك

عائراريخ مجموعة من املعتقدات والواجبات والتّ و ، العالمنفسها إلى   الرؤية
ّ
 .املشتركة والش

 
56 S. Mervin, Un réformisme chiite, op. cit. pp. 229-274.    

 
57 Chibli Mallat, The renewal of Islamic law, op. cit., p. 6.    

 
58 Mochammad Fahlevi, Islamic Economy and Politics in the View of Muhammad Baqir Sadr, Journal of Research 

in Business, Economics and Management, 14 June 2019, vol. 13, no. 2, pp. 2431-2436.    

 
59 F.A. Jabar, The Shi'ite movement in Iraq, op. cit. p. 310; 353    

 



16 
 

املاركسّيين والليبرالّيين. لكّننا سنحاول إيجاز  لعلماء االقتصادام موس ى الّصدر والحجج املضاّدة التي ساقها اإلم

فق فيها مع املدرستين.
ّ
تي ات

ّ
 أبرز االنتقادات املثارة، والّنقاط ال

د على نطاٍق أوسع(، تجدر اإلشارة إلى أّن اإلمام موس ى الّصدر عارض  في نقده للماركسّية  )وهو املفنَّ
ً

الفلسفة  أّوال

 ، وال سّيما قراءته األحداث من خّلل العامل االقتصادّي ة والّرؤية الغائّية للّتاريخ اللتين اقترحهما ماركساملاديّ 

بقّي بوصفه املحّرك الوحيد  . في مواجهة مفهوم ماركس للّتطّور الّتاريخيّ 60الوحيد
ّ
القائم على الّصراع الط

للّتاريخ، اقترح اإلمام موس ى الّصدر مقاربة روحّية مفادها: " يوجز رسول هللا في أّول اإلسّلم الفكرة الّتحّولّية 

 هللا تفلحوا"
ّ

ر في  وأضاف: "ال يمكننا أن نقول إّن املسيح .61للّتاريخ إلى الكلمة اآلتية: قولوا ال إله إال
ّ
 لم يؤث

ً
مثّل

ا لحركة محّمد ر في تاريخ العالم. ومهما حاولنا أن نعطي تفسيًرا ماّديًّ
ّ
...فحركته تاريخ العالم، أو إّن محّمًدا لم يؤث

ر في خلق االقتصاد واالجتماع وغير ذلك...ال 
ّ
ما كانت حركة روحّية تؤث

ّ
لم تكن حركة اقتصادّية محضة، وإن

وإذا وضعنا جانًبا املنطلقات  .62امل املحّركة في الّتاريخ بعامل اقتصادّي محض"يمكننا أن نفّسر جميع العو 

رين واملناضلين في الهوت الّتحرير في أميركا الّلتينّية
ّ
، 63االجتماعّية واملاركسّية الواضحة في مقاربات املفك

في رؤيته االجتماعّية للّدين ة محاكاته هؤالء كثيًرا حقيقبعد الّتعّمق في قراءة اإلمام موس ى الّصدر،  سنلمس 

  الفقراء واملحرومين.ودوره املطلوب في خدمة 

 واضٍح للعمل، لكّنه يشير إلى لتحديد قيمة الّسلع والخدمات، وبالّتالي سعرها، يقّر اإلمام موس ى الّصدر بدور 

ر أيًضا: 
ّ
بيعة )وفرة املواد األولّية أو ندرتهاعوامل أخرى تؤث

ّ
لب، وعامل "الّرغبة". (64الط

ّ
، وتذبذبات العرض والط

                                      
60 F.A. Jabar, The Shi'ite movement in Iraq, op. cit. p.82.  

 
در هذا الحديث موس ى الصّ  استخدم اإلمام. غالًبا ما 177، مرجع سابق، ص  لألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  61

  وجعله، في لبنان املأثور عن الّنبّي)ص(
ً
 ة حقيقيّ أيديولوجيّ  عقيدة

ّ
 ة إلعادة تعبئة الش

ّ
ة. قوميّ ة والمات اليساريّ باب حول اإلسّلم وإبعادهم عن املنظ

 (.2016. )بيروت: تفلحوا ال إله إال هللا، ولواق، راساتوالّد  لألبحاثموس ى صدر اإلمام راجع مركز 
 .180، ص املرجع نفسه 62
 

63 Gregory Baum, « Théologie de la libération et marxisme », International Review of Community Development,  

1987, no 17, p. 135-141. ; Jean-Louis Souletie, « La théologie politique et le combat contre la pauvreté », 

Transversalites, 2009, N° 111, no 3, p. 105-114. ; Geraldo de Mori, « La théologie de la libération », Etudes, 28 avril 

2014, mai, no 5, p. 61-71.    

 
  ا، بماتهأو ندر وهو ال يهتم بوفرة املواد األولية  64

ّ
 اإلمام موس ىمركز أبحاث في االقتصاد، عر بموجب قانون العرض والطلب " ق بتحديد الّس يتعل

 84ص رجع سابق،، م لألبحاث والّدراسات رالّصد
ّ
 .109ص  نفسهبيعة" املرجع " ، "نس ي ماركس عامل الط
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تلعب الّرغبة وفق طرحه، دوًرا كبيًرا في تحديد القيمة واألسعار. واستناًدا إلى أفكار العالم الفرنس ّي أندريه 

بيعة يخلقان موضوع القيمة، ولكّن القيمة ال تكمن في هذا املوضوع بل 65جيد
ّ
، يقول: "ال شّك أّن العمل والط

ط على األشياء فتلمع قيمتها ما دامت في خارجه
ّ
. فالقيمة عبارة عن خيط من ضوء رغبتنا وأملنا الذي يسل

ّلم"
ّ
طة عليها ثّم يلّفها الظ

ّ
 .66األضواء مسل

ا في االقتصادات  سة واملغصوبة منهجيًّ
َ
من ناحيٍة أخرى، يرى اإلمام موس ى الّصدر أّن القيمة الفائضة املختل

في حال توزيع الّربح الخالص بين العامل وصاحب رأس خّلقّية وظاملة في حّد ذاتها: "الّرأسمالّية، ليست غير أ

املال واآلالت، ستبقى فائدة خالصة وعادلة ومشروعة لصاحب رأس املال...وسينال صاحب رأس املال سهًما 

ا أو مغصوًبا"
ً
 .67من هذا الّربح الخالص، وال يكون دخله الخالص مسروق

ا لتأكيدات ماركسأّن بكما يجزم 
ً
بقّي خّلف

ّ
يوعّية ال تؤّدي إلى نهاية الّصراع الط

ّ
: "ليس صحيًحا أن نعتقد الش

بقّية، بل 
ّ
بأّن إلغاء امللكّية الخاّصة، وحصر وسائل اإلنتاج بيد الحكومة العّمالّية يعني محو االختّلفات الط

يوعّية  .68على أساس آخر" يمكن أن تظهر في إطار املنظومة االشتراكّية فوارق طبقّية جديدة
ّ
إثباًتا إلخفاق الش

بقّية، يبّين اإلمام موس ى الّصدر أنّ 
ّ
البلدان الّسلطة في ومنحتهما فئتين مقتدرتين  ها "أوجدتفي إلغاء الط

يوعّية
ّ
، مشيًرا إلى أركان الّنظام الّسوفياتي من دون 69"إدارّية)البيروقراطّية( وعسكرّية)املليتارّية( هما ،الش

 هم.تسميت

، 71فأخذ ينعته "بالّرجعّي واملهترئ" ،70صاحب رأس املال وحده بمعظم األرباح" يستأثرحيث "أّما في الّرأسمالّية، 

خدم الّصالح لنظرّيته، فإّن االقتصاد الّرأسمالّي ال يوسارع إلى تظهير تعارضه مع االقتصاد اإلسّلمي. وفًقا 

                                      
65Bien qu'il n'y fasse pas directement référence, il semble que Mūsā al-Ṣadr ait lu les Nourritures terrestres. Le clerc 

ne mentionne pas le livre dont il a extrait cette citation, mais cite " le professeur Gide ". Voir André Gide, Les 

Nourritures terrestres, Paris, Gallimard, 1947. Sur l'importance de l'économie dans l'œuvre d'André Gide et les 

concepts qu'il utilise (théorie de la valeur fondée sur le désir, monnayage du corps, économie du moi), voir Ryo Morii, 

André Gide, une œuvre à l'épreuve de l'économie, Paris, These de doctorat, Sorbonne Paris Cité, 2015.    

 
 .91 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز االقتصاد،  أبحاث في 66

 .109-108 ، صاملرجع نفسه 67

 .83املرجع نفسه، ص  68
 .117-116املرجع نفسه، ص  69

70 Contrairement à Muḥammad Ḥusayn al-Shīrāzī dans Fiqh al-Iqtiṣād (1980), il ne prétend pas que l'économie 

capitaliste est moins dommageable que l'économie socialiste... See F.A. Jabar, The Shi'ite movement in Iraq, op. cit, 

p. 310-314.    
 .110 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  71
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ما يخدم العام
ّ
ّيٍة مستأثرة"املصالح الخاّصة ، وال املجتمع بتاًتا، إن

ّ
 . كذلك، يرى اإلمام موس ى الّصدر أّن 72ألقل

ركيز على 73نقيض منه، يدعو املؤمنين إلى "اإليثار"على الو  البخل مداٌن قطًعا في اإلسّلم،
ّ
. ويبدو أّن هذا الت

يعة على الّتضامن االجتماعّي والعدالة، هو إحدى ركائز االقتصاد اإلسّلمّي عند معظم م
ّ
ريه من الّسّنة والش

ّ
نظ

اتّي)نظرّية اليد الخفّية( انحراف، "حّدٍ سواء. وكان اإلمام موس ى الّصدر يرى أّن 
ّ
استقّللّية الّسوق وتنظيمه الذ

ل املتزايد للّدول الّرأسمالّية لتنظيم الّسوق في إثر أزمة العام 
ّ
من خّلل اإلصّلحات الكينزّية في  1929وأّن الّتدخ

ل شاهًدا على محدودّية الّنظرّيات الكّلسيكّية"ثّلثين
ّ
 . 74ّيات القرن العشرين تمث

يوافق اإلمام موس ى الّصدر ماركس على "أّن املجتمعات الّرأسمالّية تستغّل العّمال بطريقة مجحفة، وتحديدا 

ورة الّصناعّية"
ّ
لم. كم75منذ بدء الث

ّ
ا ، وأّن املجتمعات الرأسمالّية الّصناعّية تكّرس الظ  لينينيًّ

ً
ا أّن هناك تحليّل

، يقول: "نستطيع أن نعتبر 76، ولم ُيَعاين في املتداول من نتاج لينينأيًضا على الّرغم من عدم وضوح مصدره

الرأسمالّية في منظار عاملّي، قاعدة وأساًسا للعدوان واملمارسات الّتوّسعّية، وأن نعتقد في نهاية املطاف بخروج 

من اإلطار االقتصادّي إلى اإلطار الّسياس ّي، لتنتهي إلى اإلمبريالّية، وتكمن هذه الّنتيجة في  املمارسات الّتوّسعّية

طبيعة هذا الّنظام وجوهره. وطبًقا ملا يقوله بيير ريمبر، فإّن الرأسمالّية تحمل الحرب في داخلها مثلما يحمل 

 .77الّسحاب الّصاعقة والعاصفة"

قتصاد الّرأسمالّي يؤول دائًما إلى ظهور الكيانات االحتكارّية، مّما يقلب ويضيف اإلمام موس ى الّصدر أّن اال

الّنظرّيات الليبرالّية القائلة بأّن املنافسة الحّرة ستمنعها. وتبًعا لرأيه، فإّن االحتكارات املؤّدية إلى زيادة ثراء 

ّية هي حرام شرًعا"
ّ
 .78األقل

                                      
 املرجع نفسه. 72
 .188جع نفسه، ص املر   73

 .85-84املرجع نفسه، ص  74
 82-80املرجع نفسه، ص  75

76 Vladimir Ilitch Lénine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme : essai de vulgarisation, (Pantin : Le Temps 

des cerises, 2001).    

 
 .81 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  77
 .345املرجع نفسه، ص  78
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يوعّي وديكتاتو  أيًضا: ويقول 
ّ
رّية البروليتاريا ال يواجهان األزمات التي أحدثتها إّن تأسيس االقتصاد الش

جاه ثالث ال يؤول إلى االنحرافات التي بلغتها االقتصادات 
ّ
الرأسمالّية في األصل. هذا ما يستدعي الّتنظير الت

يوعّية.
ّ
 الرأسمالّية والش

ا جدولين أعّدهما اإلمام موس ى الّصدر في املقال قبل األخير الذي كتبه مل
ً
ة "مكتب إسّلم" وأوجز أرفق ربط

ّ
جل

يوعّية وفق طرحه، خصوًصا املقاربا
ّ
ت فيه االختّلفات الّرئيسّية بين االقتصادات اإلسّلمّية والرأسمالّية والش

ّلث املتعارضة.
ّ
 املختلفة لعوامل االنتاج على اختّلفها)العمل ورأس املال واآللة( بين هذه املدارس الث

ق بعوامل االنتاج، فيجد فعلوكما نرى أدناه، يقّدم اإلمام 
ّ
ا أن موس ى الّصدر مقاربة أصيلة)إلى حّدٍ ما( بما يتعل يًّ

املين عثّمة عوامل ثّلثة رئيسة في االنتاج)العمل ورأس املال واآللة(. بينما ال يوجد في الّنظرّية املاركسّية سوى 

ج آدم سميث وريكاردو ثّلثة عوامل لّلنتالّلنتاج)العمل ورأس املال(، في حين يحص ي العلماء الليبرالّيون أمثال 

ًيا للمصداقّية، واجهت بعض الّصعوبات في فهم هذه الجداول 
ّ
بيعة)أو األرض(. توخ

ّ
هي رأس املال والعمل والط

أّن  تماًما، وهي لم تكن تقليدّية على اإلطّلق. لكن، على أّي حال، فإّنها تبّين أّن اإلمام موس ى الّصدر كان يرى 

 اإلسّلم قد 
ّ
ه منح أولى أهمّية لعامل العمل، تفوق ما أواله إّياه االقتصادان الرأسمالّي واملاركس ّي، مّما يعني أن

 العّمال مزيًدا من االحترام والحقوق.
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 ما هي مصادر تطوير االقتصاد اإلسالمّي؟

كما ذكرنا آنًفأ، فقد أحاط اإلمام موس ى الّصدر خّلل دراسته االقتصاد في الجامعة بأعمال العديد من علماء 

االقتصاد الكّلسيكّيين واملاركسّيين واالشتراكّيين املثالّيين والكينزّيين واملركنتيلّيين والفيزيوقراطّيين 

تي حشدها اإل 
ّ
ا من نقٍد منهجّي  لألطروحات والفوضوّيين. كانت هذه املصادر األولى ال

ً
مام موس ى الّصدر، انطّلق

ا املاركسّية الّرئيسة،  ًرا إسّلميًّ
ّ
ثّم تفنيد نظرّيات الّرأسمالّية وأبرز مساوئها. لكن قبل كّل ش يء، وبصفته مفك

ا، شرع اإلمام موس ى الّصدر في استجّلء املبادئ الّرئيسة لّلقتصاد اإلسّلمّي بما يعبّ  ا شيعيًّ
ً
ر عن انفتاحه وعامل

ورغبته في الّتقريب مع تظهير خصوصّية شيعّية معّينة. ولعّل املصادر التي عّدها مّلئمة وشرعّية تنظيًرا 

القتصاٍد إسّلمّي هي قبل كّل ش يء املصادر الّدينّية. على سبيل املثال، وإثباًتا لتحريم الّربا وإثمه، أخذ اإلمام 

ه كان شائًعا 
ّ
ر بأن

ّ
، كما في مصر وأثينا وشبه الجزيرة العربّية. 79في الّصين في العصور القديمةموس ى الّصدر يذك

-6:34( ومن الكتاب املقّدس)سفر لوقا، الفصل25لكّنه ُحِظَر في أسبرطة، ثّم اقتبس مقاطع من الّتوراة)الخروج

                                      
 .129 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  79

 



21 
 

يعّية واألخّلقّية والّتقليديّ 80(، ومن العديد من سور القرآن35
ّ
ة والفقهّية املعتبرة، . واستشهد باملصّنفات الش

يخ الحّر العاملّي)
ّ
يعة للش

ّ
( وجواهر 1693-1624من قبيل نهج البّلغة املنسوب إلى اإلمام علّي)ع( ووسائل الش

( والعروة الوثقى للّسّيد محّمد كاظم 1849-1785الكّلم في شرائع اإلسّلم للّسيد محّمد حسن الّنجفي)

 (: 1918-1831اليزدي)

نا نعني اإليديولوجيا املستمّدة "عندما نتحّدث عن من
ّ
روة أو أّي مبدأ اقتصادّي آخر، فإن

ّ
هج اإلسّلم في توزيع الث

. منطلًقا من موقعه 82وأبواب املعامّلت 81من دراسة قوانين اإلسّلم اإللهّية واألحكام الفقهّية واملعامّلت

يعّية الّتقليديّ 
ّ
ا، ومعتمًدا على املصادر اإلسّلمّية الش ة بمقاربٍة جديدة، عالج اإلمام موس ى مصلًحا حقيقيًّ

يعّية 
ّ
 إلى هذه املصادر الش

ً
الّصدر قضايا االقتصاد بمنظوٍر حركّي واءم بين الّتقليد والحداثة. فاستند فعّل

روة.
ّ
 الكّلسيكّية لتقديم نظرّية اإلسّلم في توزيع الث

 
ً

اته للماركسّية يفوق نقده للرأسمالّية في كتابمحاكًيا كتاب "اقتصادنا"، كال اإلمام موس ى الّصدر نقًدا مفّصّل

ة في العراق ومحاضراته. ومرّد ذلك إلى كون املادّية الّتاريخّية اإليديولوجّية األكثر تهديًدا للحوزة ولألوساط الّدينيّ 

 وإيران ولبنان في خمسينّيات القرن العشرين. 

يعة، وباألخّص شباب
ّ
 كوربوز بوضوح: اهم، كما تذكر إلفير ثّم انخرط القطبان في سباق لتعبئة الش

 مع املمارسة  
ً
"ال تتطّور العقيدة اإلسّلمّية بشكٍل مستقّل عن الّزمان واملكان، حيث تتبلور وتتطّور متزامنة

 .83الّسياسّية"

                                      
80 The Koran II (al-Baqāra): 212-278-279; III (Āl-'Imrān): 130; IV (al-Nisā'): 23, 161; V (al-Mā'ida): 1; XXVIII (al-

Qiṣaṣ): 60; XXX, (al-Rūm): 39; LVII (al-Ḥadīd): 20; LXVII (al-Malik): 2.    

 
81Les mu'āmalāt sont les " obligations qui lient les croyants entre eux ou les prescriptions relatives aux relations 

sociales ", les règles édictées concernent le droit commercial (vente, prêt, don, etc.), le droit de la propriété foncière, 

le droit de la famille (héritage, mariage, répudiation, esclavage, etc.) et le droit de guerre. Ils font également référence 

à différents types d'infractions, à commencer par l'homicide, et fixent des peines précises (ḥadd) pour certaines fautes, 

comme le vol ou l'apostasie : ce sont les peines prévues par les écritures. Par ailleurs, ils régissent aussi bien les 

serments que les interdits alimentaires. Enfin, ils organisent le pouvoir judiciaire et déterminent la procédure légale " 

Sabrina Mervin, Histoire de l'islam : fondements et doctrines, (Paris : Flammarion, 2016), p.  

 
 .127 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  82
 

83 E. Corboz, Guardians of Shi'ism, op. cit, p. 162.    
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ه إيديولوجيا
ّ
 االقتصاد اإلسالمّي ليس علًما، لكن

ه لم يكن هناك ش يء اسمه االقتصاد ا
ّ
 84إلسّلمّي. فمن املمكن استخراج األحكاميرى اإلمام موس ى الّصدر أن

من القرآن والّسّنة وكتابات الفقهاء وعلماء الّدين، بما تضّمنته من دالالت وتوصيات بشأن القواعد  85واألصول 

" إذا درسنا األحكام اإلسّلمّية في العّلقات املالّية بين املسلمين بعضهم مع  واألطر الواجب وضعها في االقتصاد:

هم وبين غير املسلمين وبينهم وبين الحكومة، إذا درسنا أسلوب اإلسّلم في اإلنتاج واالستهّلك، بعض، وبين

ا... وإيديولوجيا واقتصاًدا معّيًنا" . في الواقع، ال ُيَعّد االقتصاد اإلسّلمّي علًما على 86نكتشف مذهًبا اقتصاديًّ

ه إيديولوجيا ومجموعة من العقائد. ومرّد 
ّ
تصنيفه بالعلم/اإليديولوجيا وارد في كتاب اإلطّلق، بل إن

رع اإللهّي كإيديولوجيا وليس كقانون تتبلور بشكل كامل  .87اقتصادنا
ّ
ط حول توظيف الش

ّ
إّن مّلحظة شبلي املّل

ري حركة تحرير إيران)املقّربين من اإلمام موس ى  .88هنا"
ّ
ركيز على اإليديولوجيا، اعتمده كثيرون من منظ

ّ
هذا الت

 سّيما علي شريعتي ومصطفى شمران.الّصدر( ال 

تي فرضتها 
ّ
ه نظام عاملّي قادر على االستجابة لكّل الّتحّديات ال

ّ
ينظر اإلمام موس ى الّصدر إلى اإلسّلم على أن

. قّدم اإلمام موس ى الّصدر تعريفات مختلفة 89الحداثة على األّمة: "لإلسّلم تفاسير لكّل ش يء، ورؤية لكّل ش يء"

                                      
84 " Normes auxquelles le croyant doit se conformer ". See, Sabrina Mervin, Histoire de l'islam, op. cit., p. 40. 

 
لذي اط عريف املبّس . انظر إلى التّ  والعدلأصول املذهب، فاإلمامة، أو املعاد... ة،بوّ وحيد، النّ مصطلح "أصل" يمكن أن يشير إلى أسس الدين: التّ  85

 أبحاث في االقصاد،، وما إلى ذلك. وم، والصّ ّلة(: الصّ صول هذه األ  ات)تطبيق الفروع، وكذلك درس بعنوان االقتصاد در فيموس ى الصّ اإلمام مه قّد 

 .195-193 ص، مرجع سابق ،راساتلألبحاث والّد  الّصدرموس ى اإلمام مركز 

 Quant au terme uṣūl al-fīqh, il désigne " les sources fondamentales du droit islamique et la méthodologie des juristes 

musulmans " Sabrina Mervin, Histoire de l'islam, op. cit. p. 93. (...) " chez les chiites imamites, ces sources sont : le 

Coran, la Tradition (sunnah), le consensus (ijmā') et la raison ('aql). L'expression désigne également l'appareil 

méthodologique élaboré par les juristes pour extraire (istinbāṭ) les préceptes juridiques de ces sources". S. Mervin, 

Un réformisme chiite, op. cit, p. 451.    
  

 .176-172 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  86
87Chibli Mallat, The renewal of Islamic law, op. cit., p. 117-127-187.  

 
88 Ibid., p. 25. Voir aussi Baudouin Dupret et David Bond, What is the sharia?, (London: C. Hurst & Co., 2018).; 

Robert Gleave and Eugenia Kermeli (eds.), Islamic law: theory and practice, (London, I.B. Tauris, 2001).; Peter 

Sluglett, Robert Gleave, Kevin A. Reinhart (eds), Islamic law in theory: studies on jurisprudence in honor of Bernard 

Weiss, (Leiden: Brill, 2014).    
  .184 ، مرجع سابق، صلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد، 89
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 ّية اإليمان.، و"االقتصاد اإلسّلمّي قائم على إيديولوج90: "اإليديولوجيا اإلسّلمّية هي محّمد"لهذه اإليديولوجيا

 .92و"أسس هذه اإليديولوجيا هي: العدالة واالنضباط والحساب" .91كون اإليمان باهلل قبل امللكّية"وي

ى 
ّ
احين شهر اإلمام موس ى الّصدر نقده املنهجّي للماركسّية والّرأسمالّية، توخ

ً
، "يتيح تقديم اإلسّلم طريًقا ثالث

يعّي األعلى، قال 93إقامة اقتصاد غير منحاز"
ّ
ِكّية في اإلسّلم" في املجلس اإلسّلمّي الش

ْ
ل
ُ
عطَي عن "امل

ُ
. في درٍس ا

ين هم اليسار. 
ّ
اإلمام الّصدر: "والحقيقة، املتفّحص بعمق في القرآن يرى أّن املغضوب عليهم هم اليمين والّضال

 .94ى الّصراط املستقيم"ونحن عل

ا لرجال الّدين في الحياة الّسياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية
ً
 إشراك

إلى العام  1920أّدى انصراف غالبّية رجال الّدين عن املسائل الّسياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية)من العام 

لم والقهر وعدم املساواة إلى انكفاء دور الّدين برأي اإلمام الّصدر: 95(1960
ّ
ق بالظ

ّ
" كّل  خصوًصا في ما يتعل

ل بمؤّسساته ورجاله، أولئك الذين يسكتون عن 
ّ
سبة إلى الّدين املتمث

ّ
هذه العوامل خلقت خيبة أمل كبرى بالن

لماء الّدين في هذا امليدان كبيرة ودقيقة وعاجلة، هذه املظالم، وال يناضلون ألجل حقوق الّناس...إّن مسؤولّية ع

نون من إعطاء صورة صحيحة عن 
ّ
ألّنهم أمناء على خدمة األّمة وأبنائها سّيما املحرومين...وألّنهم وحدهم يتمك

 .96نضال املحرومين واملظلومين داخل املجتمعات، ومن إبعاد صفة الّتطّرف واإللحاد عنه"

                                      
 .182، ص، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  90
 .190املرجع نفسه، ص  91
 .190املرجع نفسه، ص  92

93 On observe la même position chez tous les 'ulamā'-s qui se sont penchés sur l'économie islamique, dont bien sûr 

Iqtiṣādunā. Voir aussi les deux livres du marja' Muḥammad Ḥusayn al-Shīrāzī : "Le capitalisme "donne la moitié du 

pain et la moitié de la liberté" ; son homologue le communisme "donne un quart du pain sans liberté". F.A. Jabar, The 

Shi'ite movement in Iraq, op. cit. p. 310.    

 .182، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  94
 

95 See Roy Parviz Mottahedeh, The Mantle of the prophet : religion and politics in Iran, (New York: Simon and 

Schuster, 1985); Denis Hermann et Sabrina Mervin (eds. ), Courants et dynamiques chiites à l'époque moderne 

(XVIIIe-XXe siècles), (Beirut: Orient-Institut, 2010) ; Denis Hermann, Political Quietism in Contemporary Shīʿism: 

A Study of the Styāsat-i mudun of the Shaykhī Kirmānī Master ʿAbd al-Riḍā Khān Ibrāhīmī, Studia Islamica, 2014, 

vol. 109, no 2, p. 274-302. ; Pierre-Jean Luizard, Histoire politique du clergé chiite, XVIIIe-XXIe siècle, (Paris: 

Fayard, 2014). ; Joanna De Groot, Religion, culture et politique en Iran : des Quajars à Khomeini, (London: I.B. 

Tauris, 2007).    

 
 .382-381، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  96
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املرجعّية، وبشكل أوسع، األوساط الّدينّية، يبرز أكثر في خطبه في املجلس  ومع ذلك، فإّن انتقاده صمت

يعّي األعلى)
ّ
ة الحوزة في قم في العام 1978-1969اإلسّلمّي الش

ّ
. 1959( في لبنان منه في كتاباته املنشورة في مجل

ي في العام 
ّ
، قد عرقل نشاط عدد 97م(، وهو كان واسع الّنفوذ في ق1961وبالفعل، فإّن املرجع البروجردي)توف

ّلت استباقّية من 
ّ
من العلماء اإلصّلحّيين، و حّد من اندفاعتهم. أصبحت دعوات اإلمام موس ى الّصدر لتدخ

(. فأخذ يدعو 1978-1959رجال الّدين في القضايا الّسياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية أكثر وضوًحا في لبنان)

لّنضاالت االجتماعّية، موصًيا إّياهم "أن يضعوا في طليعة واجباتهم، العلماء هناك بانتظام، لّلنخراط في ا

في مواجهة استبداد الحاكمين: "أفضل ، والّنضال 98الوقوف إلى جانب املحرومين واملظلومين وتبّني قضاياهم

 .99العبادات كلمة حّق عند سلطان جائر"

وزيع اإلسالمّي: الّزكاة والخمس ونظام 
ّ
افع إعادة الت  امللكّيةرو

كما رأينا سابًقا، فإّن اإليديولوجية االقتصادّية اإلسّلمّية، هي قبل كّل ش يء إطار أخّلقّي ومعنوّي إلدارة 

ل الّدولة 
ّ
ؤون االقتصادّية ومعالجة مظاملها والحفاظ على القيم واحترامها، خصوًصا "من خّلل تدخ

ّ
الش

يعّي األعلى في أوائل سبعينّيات . في الّدرس الّرابع الذي أل100اإلسّلمّية في الّسوق"
ّ
قاه في املجلس اإلسّلمّي الش

ه
ّ
"يحّق للّدولة أن تؤّمم في الحاالت االستثنائّية، يعني مثل  القرن املاض ي في موضوع العمل والعّمال، أعلن أن

روف االستثنائّية الخاّصة عند ذلك يحّق لها"
ّ
 .101الحرب، مثل الظ

ته وخطبه قراءة حديثة واجتماعّية للّزكاة كضريبة إعادة توزيع. تبًعا لهذه قّدم اإلمام موس ى الّصدر في مقاال

روة، 
ّ
ل أحد أركان اإلسّلم الخمسة، تهدف دائًما إلى تقليص الفروق في الث

ّ
القراءة، فإّن هذه الّضريبة التي تشك

 وتقارًبا في مستوى 
ً

الحياة لدى  و"غايتها رفع مستوى من هم دون املعّدل إلى املعّدل. يعني تعديّل

                                      
97 Comme le rappelle Elvire Corboz, la distinction quiétisme/activisme est assez réductrice, et elle masque les 

positions et engagements parfois ambivalents de certains marja'-s. E. Corboz, Guardians of Shi'ism, op. cit. p. 129. 

Voir notamment les positions de Burujirdi sur la réforme agraire entreprise par le Shah, et sa fatwa demandant 

l'interdiction de la société Pepsi. Voir Abbas Milani, The Shah, (New York : Palgrave Macmillan, 2011), p. 244.   

  
 .385، ص مرجع سابق، لألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  98

 .381املرجع نفسه، ص  99
100 On retrouve la même idée chez Muḥammad Bāqir al-Sadr, voir Chibli Mallat, The renewal of Islamic law, op. cit., 

p. 141.    

 
 .276، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  101
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كذلك، يرى اإلمام موس ى الّصدر، أّن الحداثة وإنشاء الّدول الحديثة خصوًصا، تستدعيان تطّوًرا .102البشر"

ّب  في أشكال الّزكاة وطرق إعادة توزيعها: "ال يمكن أن نترجم الّزكاة
ّ
على شكل الّضمان االجتماعّي، تأمين الط

. يضيف اإلمام موس ى الّصدر، 103االجتماعّي، املدرسة املّجانّية، إدارة األيتام، املؤّسسات املهنّية)الّتعليمّية...(

بقات"
ّ
. تسترعي الّدهشة في 104أّن الّزكاة صدقة املال، وهي الّضرائب املتوّجبة على املسلم ألجل تحرير الط

ات املاركسّية، إشادة اإلمام موس ى الّصدر بفضائل هذه الّضريبة اإلسّلمّية. يدّل إلى ذلك، استخدام األدبيّ 

خاذ موقف"
ّ
شّيع على األدلجة وات

ّ
يوعّية تعبيًرا لثيبود الفال: "إجبار الت

ّ
ه اإلمام 106أّما الخمس .105الش ، فيعدُّ

ه غرضها نفسه، أي إعادة 
ّ
 الّتوزيع مع مراعاة قواعد معّينة.موس ى الّصدر نوًعا من الّزكاة. إن

كما يمّيز اإلمام موس ى الّصدر االقتصادين الرأسمالّي واملاركس ّي عن االقتصاد اإلسّلمّي بمسألة امللكّية، فيرى 

ا ملاركس الذي تنّبأ بزوال امللكّية 
ً
أّن امللكّية الخاّصة مشروعة)مثل األرباح املعقولة والقيمة املضافة(، خّلف

بقات من خّلل تأميمالخاّصة 
ّ
ووجوب فرض ضمانات وقيود عليها. توجد هذه الحدود  وسائل االنتاج والط

تي تّم تطويرها خّلل الّتاريخ 
ّ
األخّلقّية للملكّية الخاّصة برأي اإلمام موس ى الّصدر، في أنظمة امللكّية املختلفة ال

اإلمام موس ى الّصدر أّن "جوهر االقتصاد اإلسّلمّي اإلسّلمّي)املمتلكات الفردّية والجماعّية والّدولتّية(. يعتقد 

 109والّسّيد محّمد باقر الّصدر 108. وقد أولى آية هللا طالقاني والّدكتور بهشتي107هو معنى امللكّية في اإلسّلم"

 األهمّية نفسها للملكّية في أعمالهم.

بعض مصادر االنتاج. ونظًرا لوجود "لقد تكّفل اإلسّلم بحّل الحاجات الجماعّية عن طريق امللكّية العاّمة في 

بعض األفراد الذين ال يقدرون على توفير احتياجاتهم عن طريق امللكّية الفردّية...تكّفل اإلسّلم بحفظ هذا 

                                      
 .201، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  102

 
 .201املرجع نفسه، ص  103
 .199املرجع نفسه، ص  104

105 Zoom interview with Thibaud Lavalle, 18/11/2020 

 
106 Tax paid by Shiite believers to the cleric they have chosen as their guide, referent (marja‘) to the amount of one 

fifth of the income generated annually by the follower (muqallid) and according to his socio-economic and family 

situation. See "Corrigendum: Al-Khums: The Fifth in the Imāmī Shīʿī Legal System", Journal of Near Eastern 

Studies, 1981, vol. 40, no. 2.    
 .342، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  107

 .50-11(، ص 1988اإلسّلمّي(، )بيروت دار الّتعارف للمطبوعات، محمد حسين بهشتى)مجلس إحياء آثار آية هللا بهشتى، االقتصاد  108
؛  705-669؛  563-560؛  539-533؛  490-417 (، ص1987عات، و ف للمطبعار ، دار التّ ، )بيروت20 طبعةا،صادنر الصدر، اقتمحمد باق 109

709-728. 
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الّتوازن وحماية املجتمع من األزمات االقتصادّية، وذلك عن طريق االعتراف بملكّية الّدولة اإلسّلمّية، ووضع 

رها لكّل واحدة من هذه امل
ّ
روات التي سخ

ّ
بيعة واملواّد والث

ّ
ا خاّصة، وبذلك وّزع الط

ً
لكّيات قواعد وأحكاًما وشروط

 .110هللا تعالى لإلنسان في مسير توفير حاجات اإلنسانّية بشكل عادل"

"واضح أّن  .111"أّن امللكّية هي أمانة ومسؤولّية على حّدٍ سواء"ووفًقا ملنظور إسّلمّي، يرى اإلمام موس ى الّصدر 

. أيًضا، 112امللكّية بمعناها الرأسمالّي، تعني الّسيطرة الحقوقّية الّتاّمة على ش يء، هذا هلل تعالى في اإلسّلم"

ك، أراٍض للّدولة)تبّرعات وغنائم(، أو أراٍض لألّمة"
َ
مل

ُ
)خّلل 113"هناك أراٍض ال ت

ً
. األراض ي املفتوحة عنوة

 املبدأ إلى األّمة بأسرها. الفتوحات اإلسّلمّية( التي تعود، من حيث

يعيّ 
ّ
 نماذج اقتصادّية مرتكزة على الفقه الش

روة، وهي أسس توجيهّية عاّمة
ّ
: في مقاله قبل األخير، يعّدد اإلمام موس ى الّصدر األسس الخمسة ملنهج توزيع الث

( أصل سيادة اإلرادة أو 4( صّحة اإلجارة والعمالة؛ 3( صّحة املضاربة واملزارعة واملساقاة؛ 2( تحريم الّربا؛ 1"

 .114( االقتصاد على أساس العقيدة واألخّلق"5أصالة الّصحة؛ 

فاقّيات والعقود االقتصادّية التي طرحها اإلمام موس ى الّصدر تعّد من كّلسيكّيات الفقه 
ّ
إّن أشكال االت

ر هذه العقود إلى شراكة 115اإلسّلمّي، وباألخّص ما يمكن ترجمته "بشراكة الّربح أو االنتاج، كاملضاربة"
ّ
. تؤش

                                      
 .128، ص سابق، مرجع لألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  110

يء له. بينما امللكّية في اإلسّلم ليست صّلحّيات كام  111
ّ

ما صّلحّيات ا"مللكّية في املفهوم الرأسمالّي تعني الّصّلحّيات الكاملة، يعني هذا الش 
ّ
لة، إن

 .344مسؤولة". املرجع نفسه، ص 
 .187املرجع نفسه، ص  112
 .191املرجع نفسه، ص  113
 .127املرجع نفسه، ص  114

115 Traduit par spéculation dans la plupart des dictionnaires modernes (al-Marja‘, Jūzif Nu'awwim Najjār, Beirut, 

2016, Gemayel Production & Printing; online dictionary al-Ma‘ānī), les contrats présentés par Mūsā al-Ṣadr ne font 

pas à proprement parler référence à la spéculation boursière, mais désignent des types de partenariats économiques 

propres à la jurisprudence islamique. Selon certains auteurs, le terme désignait à l'origine le partenariat économique 

entre le prophète et son épouse Khadīja. Voir James Watkins, Islamic Finance and Global Capitalism: An Alternative 

to the Market Economy, (Palgrave Macmillan, 2020), p. 82.   

 Je me réfère plutôt aux explications de Chibli Mallat qui privilégie l'expression "Partnerships over profit or 

production": Chibli Mallat, The renewal of Islamic law, op. cit., p. 140. See also Mudaraba - Islamic Finance WIKI, 

https://wiki.islamicfinance.de/index.php?title=Mudaraba, (accessed 28 December 2020).   
Si le terme est aujourd'hui communément traduit par " spéculation ", c'est en raison de sa réutilisation dans le secteur 

bancaire et financier, notamment suite aux écrits de Muḥammad Bāqir al-Ṣadr : Muḥammad Bāqir al-Saḍr, La banque 

sans intérêt en Islam: proposition de substitution de l'intérêt et étude détaillée de l'ensemble des activités bancaires 
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بين العامل الخبير في مجال معّين والعنصر املضارب ومالك رأس املال، حيث يضع األخير رأسماله تحت تصّرف 

فاقّية موضوعة مسبًقا تحّدد أيًضا حّصة أرباح كّلٍ منهم"
ّ
طِلق على هذا  .116األّول لجعله ينمو وفًقا الت

ُ
وقد أ

ركة املزارع
ّ
ة إذا كانت بشأن األراض ي الّزراعّية، واملساقاة إذا كانت بشأن الغرس والّسقي ورعاية الّنوع من الش

يخ الحّر العاملّي 
ّ
األشجار. ووفًقا للفقهاء الذين استشهد بهم اإلمام موس ى الّصدر)محّمد حسين الّنجفي والش

 
ّ
تي أوردها اإلمام موس ى الّصدر في هذا على وجه الّتحديد(، فإّن األحكام الخاّصة باملضاربة واملزارعة واملساقاة ال

( في حال 2( يجب تقسيم الّربح الحاصل من هذه املعامّلت بين صاحب رأس املال والعامل. )1، هي: ")117املقال

روط الواردة 3الخسارة، ال يتحّمل العامل شيًئا، بل يتحّملها صاحب رأس املال وحده. )
ّ
( لو انتهك العامل الش

ه ي
ّ
فاق، فإن

ّ
 عن الخسارة، فليس 4تحّمل الخسارة الّناجمة. )في االت

ً
( إذا جعل صاحب رأس املال العامل مسؤوال

فاق املزارعة، ال يمكن مطلًقا تخصيص حّصة للبقر والبذر أو 5لصاحب رأس املال نصيب في الّربح. )
ّ
( في ات

ال يستطيع  (6سائر أدوات االنتاج، بل يجب توزيع الّربح بين العامل وصاحب رأس املال فقط. )

فاقه لعامل آخر بمبلغ أقّل ويحصل هو على ربح من دون عمل"
ّ
  .118املضارب)العامل( أن يمنح ات

 نجد املبدأ نفسه في كتاب الّسّيد محّمد باقر الّصدر: 

 .119"ال يمكن للفرد أن يحّقق ربًحا من دون عمل. العمل هو املسّوغ األساس ّي للّربح في الّنظرّية اإلسّلمّية"

في الواقع، لقد أولى العاملان )وباألخّص اإلمام موس ى الّصدر( العمل قدسّية معتبرة. في درس بعنوان)العمل 

يعّي األعلى، قال: "العمل ربط اإلنسان  1970كانون األّول  26والعّمال(، قّدمه في 
ّ
في املجلس اإلسّلمّي الش

                                      
selon la jurisprudence islamique (Translated by Julien Pélissier), (Paris: Karthala, 2017). La notion n'a d'ailleurs cessé 

de se développer en finance islamique, avec de nombreuses déclinaisons (muḍāraba illimité (muṭlaqa), muḍāraba 

limité (muqayyada), muḍāraba du tiers, des deux tiers, etc.) Pour une explication du concept utilisé dans le secteur 

bancaire, voir J. Watkins, Islamic Finance and Global Capitalism, op. cit. pp. 8286.    
  

عطي  116
ُ
يعيّ  جلسفي املفي درس أ

ّ
 صحيًحا  درموس ى الصّ  اعتبر اإلمام ، 1970-26-12األعلى بتاريخ  اإلسّلمّي الش

ً
ن الّربا في معقود املضاربة بديّل

 .228، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  اإلسّلم.

 
 .135-133املرجع نفسه، ص  117
 . فألقى 1975يونيو  25الجزائر في في  في تلمسان للفكر اإلسّلمّي  امللتقى الّتاسعإلى  ِعَي اإلمام موس ى الّصدردُ  118

ً
  خطابا

ً
لعدالة بعنوان "ا طويّل

رع االّتذكير بأّن "تحريم الّربا يكشف عن عدم رض ى . في هذا الخطاب، أعاد ومالي ةاإلسّلميّ  األّمةة في اإلسّلم وأوضاع واالجتماعيّ  ةاالقتصاديّ 
ّ
لش

 .377 - 376مصدر سابق ، ص  اإلسّلمّي بإنجاب رأس املال املتجّرد من الجهد".
119 Chibli Mallat, The renewal of Islamic law, op.cit., p. 140.    
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ّ
. "ش يٌء اسمه الّتاريخ 120قافات وبالّتالي الّتاريخ"بالكون، أو بتعبير تفصيلّي، العمل هو خالق الحضارات والث

بمعزل عن اإلنسان، ال يوجد...الّتاريخ بطله الوحيد هو اإلنسان، والعنصر الوحيد في هذه البطولة هو 

 .122. "إّن العمل هو وجود اإلنسان، هو شرف اإلنسان. هذا هو تعريف العمل"121العمل"

 
ُ
ط أّن الّسياق الذي ن

ّ
ِشر فيه "اقتصادنا" وثيق الّصلة، ويض يء على الّسياق الذي كتب فيه يستنتج شبلي املّل

يوعّية كانت في ذروة ص
ّ
ِتَبْت املقاالت ألّن الش

ُ
عودها اإلمام موس ى الّصدر مقاالته ونشرها: "كما في "فلسفتنا"، ك

 في العراق وفي العديد من البلدان األخرى في املنطقة، وباألخّص سورية وإيران. 

بت هذه الحقبة، التي تزامنت عموًما  واألهّم من
ّ
ذلك أيًضا، كما أسلفنا، تعّرض جماعة العلماء للّتهديد. تتطل

( إجابات عن األسئلة املؤرقة في االقتصاد والفلسفة، والتي شرعت 1963-1958مع عهد عبد الكريم قاسم)

يوعّية
ّ
املحّفزة والكاملة، نهضت إلى مقارعة  ، بما كان يثير حفيظة الّدوائر الّدينّية. هذه اإلجاباتتطرحها الش

يوعّي. ولعّل بنية الكتاب، بلغت هذا املستوى من األهمّية"
ّ
 . 123الّتحّدي الش

كّل هذا، يدعونا إلى تصنيف هذه األفكار واملبادئ االقتصادّية والّسياسّية البارزة، أبعد من كونها "مقترحات 

ق بالّرّد على خصم في سياق جدل فكرّي، أو فكرّية بسيطة، باعتبارها إجابة عن إشكالّية، 
ّ
سواء أكان األمر يتعل

، كما أجاد في توصيفها ثيبو ريوفري في مقّدمة 124إفحام، أو الّدفاع عن موقع نفوذ في مساحة اجتماعّية معّينة"

 كتاب جماعّي عن الّتاريخ االجتماعّي لألفكار الّسياسّية.

 

 

                                      
 .215، ص مرجع سابق، لألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  120

 .217املرجع نفسه، ص   121
 .221املرجع نفسه، ص  122

123 C. Mallat, The renewal of Islamic law, op. cit., p. 142.  

 
124 Thibaut Rioufreyt, « La mise en politique des idées. Pour une histoire sociale des idées en milieu partisan », Politix, 

11 octobre 2019, n° 126, no 2, p. 20.    
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 استنتاج

ا البن عّمه، لم يقّدم اإل 
ً
 ملموسة إلنشاء اقتصاد إسّلمّي أو بنك إسّلمّي ال ربوّي. خّلف

ً
مام موس ى الّصدر حلوال

ا لضمان  والّتوصيات فالعقائد ا وإيديولوجيًّ ا ومعنويًّ االقتصادّية اإلسّلمّية كانت قبل كّل ش يء إطاًرا أخّلقيًّ

روة
ّ
إلسّلم يرفض أن يكون اإلنسان وتلبية احتياجات الجميع: "ا 125العدالة االجتماعّية والّتوزيع العادل للث

. "ال يعترف اإلسّلم بوجود إيمان ال يثمر العدالة في 126يجتذب لنفسه، ويأخذ لنفسه دون أن يشرك اآلخرين"

 .127حياة الفرد والجماعة"

يعة في العقود 
ّ
دة والّرائدة هي األولى في سلسلة طويلة من نتاج العلماء واملثّقفين الش كانت هذه الكتابات املجّدِ

ط الّضوء على التحّديات التي كان 128الّلحقة
ّ
. تشهد كتابات اإلمام موس ى الّصدر وخطبه على مخاوفه، وتسل

روف االجتماعّية واالقتصادّية املأساوّية لألغلبّية وانحسار دور الّدين 
ّ
يوعّي، والظ

ّ
ينوي مواجهتها: الّتغلغل الش

الّصدر هذه التحّديات بكتاباته، ثّم بنشاطه في لبنان، وانخفاض تأثير األوساط العلمائّية. واجه اإلمام موس ى 

يعّية على غرار اإلمام الخميني والّسّيد بهشتي والّسّيد محّمد 
ّ
ليصبح من خّلل هذا الّدور أحد أعّلم الّنهضة الش

يرازي، باإلضافة إلى صفاته الفريدة التي ستجعله واحًدا من قّديس ي لبنان 
ّ
باقر الّصدر والّسّيد الش

ل اهتمامات اإلمام موس ى الّصدر البيئة التي نشأ وتطّور فيها خّلل الّسنوات األولى من 129عاصرين"امل
ّ
. تمث

ل 
ّ
حياته، وهي الّندوات الّدينّية في قم والّنجف قبل تجربته اللبنانّية. كان معاونوه األساسّيون من املتدّينين. يمث

يع
ّ
ّية التي كانت قم والّنجف مرجل انبعاثها. أّما كتاباته التي كلٌّ منهم أحد جوانب هذه الّنهضة اإلصّلحّية الش

ه اإلمام موس ى الّصدر في لبنان من العام 
ّ
أولت املسألة االجتماعّية فائق عنايتها، فهي تنبئ عن الّنهج الذي اختط

                                      
 كما طرح رجال الّد  125

ّ
ة عيّ اجتم، العدالة اال د قطبة في اإلسّلم. انظر على سبيل املثال سيّ ة املعطاة للعدالة االجتماعيّ رون اآلخرون األهميّ ين واملفك

 في اإلسّلم )بيروت
ّ
 (.1995، روق، دار الش

 
 .198، ص ، مرجع سابقلألبحاث والّدراسات راإلمام موس ى الّصدمركز أبحاث في االقتصاد،  126

 
 .371املرجع نفسه،  127

128 Au cours des années 1960 et 1970, M.H. Bihishtī donna des conférences sur l'économie islamique. En 1977,  

Bani Ṣadr publia Iqtiṣād-e Tawhīd, en 1980, l'ayatollah Muḥammad Ḥusayn al-Shīrāzī publia Fīqh al-Iqtiṣād 

(Jurisprudence of Economy), et al-Iqtiṣād al-Muqāran (Islamic Comparative Economics). Voir F.A. Jabar, The Shi'ite 

movement in Iraq, op. cit, p. 310.    

 
129 Sabrina Mervin, in Saints et héros du Moyen-Orient contemporain, op. cit., 2002.    
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ل األساس اإليديولوجّي والعقدّي الذي استخدمه في محار 1978إلى حين إخفائه في العام  1961
ّ
بة الفقر ، وتشك

يعّي وفًقا لتوصيف ماجد تفريش ي: كان 
ّ
والحرمان واالنحراف، ومختلف أشكال الّلمساواة وعزلة املجتمع الش

ًرا في  بطروحات عدم االكتراث
ّ
 مؤث

ً
خاذه اإلمام موس ى الّصدر في إيران عامّل

ّ
البقاء في لبنان، حيث كان  قرارات

 يعرقل نشاطه رجال الّدين الّتقليدّيون وحكومة م
ّ

، وبعد فترة وجيزة من نشر 1959. في العام 130ناوئة"يأمل أال

ي القيادة الّروحّية خلًفا ة صور في جنوب لبنان، نيدم ىلإ ردصّ ال ىس و ام مإلمال قتنا ،مقاالته في االقتصاد
ّ
لتول

ى في العام )بد الحسين شرف الّدين للمرجع الّروحّي الّسّيد ع
ّ
يعّية في (1958املتوف

ّ
ائفة الش

ّ
، وإدارة شؤون الط

 للمرجع الّسّيد محسن الحكيم. 
ً

ِخذ في بيد جبل عامل وكيّل أّن قراره الّنهائّي باإلقامة الّدائمة في صور، قد اتُّ

يخ مرتض ى آل ياسين)1960العام 
ّ
كان يعيش في الّنجف( إلى الّنائب اللبنانّي ، كما تبّين تلك الّرسالة التي كتبها الش

قريب، أّن  : "فقد علمُت منذ أمٍد 1960آذار  7رف الّدين( في جعفر شرف الّدين)ابن الّسّيد عبد الحسين ش

مة حّجة اإلسّلم آية 
ّ

ة بالهجرة إلى الّسّيد العّل ِلحَّ
ُ
هللا الّسّيد موس ى الّصدر قد استجاب أخيًرا لدعوتكم امل

وائف األخرى، ، تمّيز اإل 1960العام منذ . 131صور"
ّ
مام موس ى الّصدر بانفتاحه الكبير على املجتمع املدنّي والط

خصّيات الّدينّية الّتقّدمّية الّناشطة في املجتمع ال سّيماو 
ّ

 132، مثل املطران الّروم كاثوليكّي غريغوار حّدادالش

، دعا 1964آب  15في (. إليها الحًقا اإلمام موس ى الّصدر)انضّم الذي أنشأ الحركة االجتماعّية
ً

اإلمام موس ى  مثّل

 العذراء في بلدة شقرا الحدودّية القريبة من بنت جبيل: " الّسّيدة انتقال الحتفال بعيدإلى االّصدر املسيحّيين 

الّدين ال يقتصر على االعتكاف في املساجد والكنائس والّصّلة والعبادة وخدمة هللا...إّن األعمال والّتجارة 

رق وإق
ّ
ها أعمال تدخل في العبادة.  وإحياء الّزراعة وإنماء االقتصاد، امة الّسدود وشّق الط

ّ
فالعبادة هذه كل

بدنا هللا أكثر فقد على كّل عمل رائده الخير للجميع، فإذا تمكّنا أن نصلح أحوال الّناس في هذا البلد، تنطوي ع

ْينا وصمنا"
َّ
 .133مّما لو صل

اقبة مآل مسيرة في 
ّ
يخ مرتض ى آل ياسين بنظرته الث

ّ
تلك الّرسالة املوّجهة إلى جعفر شرف الّدين، استشرف الش

لع به في الّسنوات الّلحقة: "يالّدور الذي س اإلمام موس ى الّصدر، مثنًيا على
ّ
ي ضط

ّ
بورك لصور ومن فيها...وإن

                                      
130 H.E. Chehabi, Distant Relations, op. cit., p. 150 

 .45يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، مرجع سابق، ص  131
 

ة ، )بيروت: ، تحرير املسيح واإلنسانغريغوار حداد 132
ّ
 (.1974، آفاقمنشورات مجل

 .122-121يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، مرجع سابق، ص  133
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عند حّدٍ  يقف نور املصباحلواثق بأّن هذا الّنور الذي سطع في سماء صور، سوف ال يقف عند حدودها كما 

همن الحدود
ّ
، 1961كانون األّول  22ي ف .134العالم اإلسّلمّي" ، وال شّك سيتجاوزها ويتعّداها، حّتى يعّم ، بل إن

د فيه أّن مهّمته الّدينّية 
ّ
أجرى اإلمام موس ى الّصدر حواًرا مع الّصحفّي في جريدة الحياة محّمد قّره علي، أك

قافة الّدين رفع مستوى  دف إلىهت
ّ
 .135ورة خاّصة"ّية بصالحياة االجتماعّية بصورة عاّمة، وإلى رفع مستوى الث

ه ال يمكن رفع املستوى الّدينّي، ما دامت الحياة االجتماعّية على م :قالو 
ّ
ا هي عليه، ولهذا باشرت "أعتقد، بأن

ومساعدة املحتاجين وإيواء األيتام وتعليمهم لبناء مؤّسسة اجتماعّية لتشغيل العاطلين  صور مدينة الّسعي في 

، 137يند عبد الحسين شرف الّد اإلمام موس ى الّصدر في مدينة صور في منزل الّسيّ أقام . 136الّصناعات والِحَرف"

ت ف ةيريّ خيل أنشطة املؤّسسة الوأعاد تفع
َ
نِشئ

ُ
لم . ، وُدِعَيْت باسم جمعّية الِبّر واإلحسان1948ي العام التي أ

 ، وبجهودوتعزيزها، فتجاوزت شهرته حدود جبل عامل نشاطاتهوقًتا في توسيع  يضّيع اإلمام موس ى الّصدر

ا)املص حثيثة، أنشأ اإلمام موس ى الّصدر ومعاونوه ا حقيقيًّ ا وتعليميًّ ، 138طلح لسعيد أمير أرجومند(كياًنا خيريًّ

ا في ملء الفّراغ الّناش ئ من غياب الّدولة وإهمالها، ومن الحرمان املزمن الّناجم من ذلك في  سعى ونجح جزئيًّ

 .وسهل البقاع وحزام البؤس في بيروتمناطق الجنوب اللبنانّي 

ركيزأطروحتيقات منطلوتّلؤًما مع ، اإلمام موس ى الّصدر في لبنان مسيرةلفهم 
ّ
ه من الّضرورّي الت

ّ
على  ، بدا لي أن

 
ّ
ذور ط الّضوء على جحياته املهنّية غير املعروفة في قم والّنجف، وعلى مقاالته في االقتصاد اإلسّلمّي، التي تسل

يوعّية،  وبناء إيديولوجّيته، ،التزامه
ّ
ديدة للش

ّ
اء جانب الفقر اسخ إلى الرّ  وتموضعهواجتماعّياته، ومعارضته الش

 واملحرومين في املجتمع.

                                      
 .45نفسه، ص املرجع  134
 .60-55يعقوب ضاهر، مسيرة اإلمام الّسّيد موس ى الّصدر، مرجع سابق، ص  135
 

 .60نفسه، ص املرجع  136
 .38نفسه، ص املرجع  137

138 Elvire Corboz, Guardians of Shi’ism, op. cit., p. 106.    


