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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
التصاعد اهلندسي للغالء
و
حتديد النسل يف نظرية مالثوس
() 9
()1
ضو اوع ا
قااال هللا العظاايم يف هتابااه ال اار ( ُهو اوو اليووَل اقلاو اوُ لا ُاو اوم مووا يف ااأل اار امجيعووا) وقااال اال ا ااه ( او ااأل اار ا او ا

ل الاانم)(.)2
يف هاااه ا ي ااة ال رثااة ال ص اا ،ك اان البصااائر ،هم ااا ا كنه ااا يسااتنبل ال ااوا ،كاان احلق ااائق ويس ااتلهم ال ياار ك اان اللط ااائ
والدقائق.
من البصائر :األر وافية حبوائج البشر وحتديد النسل ابطل

ض اوع ا ل اولاانم) وكان ا ياة ال رثاة األخار ( ُه اوو اليوَل اقلا اوُ لا ُا اوم موا يف
قد يساتنبل كان هااه ا ياة ال رثاة ( او ااأل اار ا او ا
ااأل اار امجيعا) ا األرض وكا ايها كن كعاد وثروات وهنوز وذخائر وتربة وكاء وهواء وطاقة مشسية ونووية وغالف وي
و ...وااية حبوائج البشر كهما ت اثروا إىل يوم القياكة ،سواء كنها املس ن أم املأهل واملشرب أم امللبس أم غ ،ذلك.

نظرية مالثوس التشاؤمية :شيطان تناقص العوائد!
ويس ااتفاد ك اان ا يت ااني ال اارثتني ا حتدي ااد النس االا لل اادواعي ال ااص ذهره ااا االقتص ااادي التش ااا كي الش ااه( ،ك ااالصو ت
1834م) ابطل آخر.
اقا ااد ذها ااب كا ااالصو ( )3يف كقا ااال هتبا ااه عا ااام 1798م (أي قبا اال  222عاك ا ااب ابل ا اابل)ل ابسا اام كقال ا اة حا ااول كبا اادأ
الس ا ( )4إىل و وب حتديد النسل وإبطاء النمو الس اين عرب خفض كعادالت الاوالدة وعارب خخا ،سان الا وا  ،وذلاك
هحاال أساسااي ملوا ه ااة (قاايطا تن اااق العوائااد)ل وق ااد أضااحى هاااا ال ت اااب كاان أهص اار ال تااب كبيع ااب يف العااا  ،وول ااد
متو ااات هباا،ة ااداب علااى تف اا ،أكاام العااا خا ااة علااى املساالمني الاااين أ اابم ال صاا ،كاانهم دعاااة ،لف اارة حتديااد النساال
وخخ ،ال وا  ،بتأثر كباقر أو غ ،كباقر ،أبا ار كالصو التشا كية حول الت ايد اهلندسي املخوف لعدد س ا األرض.
( )1سورة البقرة آية .29
( )2سورة الرمحن آية .10
(.Thomas Robert Malthus )3
( )4والاي طبع أول طبعة بدو ذهر اسم ال اتب.
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واملعادلة الص أو لته إىل ضرورة حتديد النسل تتلخ يف النقاط التالية
أوالب ا كساحة األرض بابتة ،والقدرة على املناورة بردم املستنقعات وطم أقسام كن أطاراف البحاار وإ هاناف كفيادة
ل نها توسع حمدود داب.

بانياب ا أعداد البشر يف ت ايد كستمر كتوا ل.
بالصاب ا هااا الت اياد يناتهج كانهج التصااعد اهلندساي ولايس التصااعد احلساايب اقال ،ع اس ت اياد إنتاا ال اااء ،الااي
حىت إ ها يف ازدايد اانه يتصاعد حسابياب أي ا الناتج احمللي اإلمجايل كن الطعام إمنا يتم حسب كتوالية عددية.
والتصاااعد احلس ااايب تصاااعد بس اايل وهااو ( )....14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1وه اااا،
واملقيا ايه ا ي اف أول رقم إىل هل عدد الحق.
والتصاااعد اهلندسااي (األُسااي) تصاااعد كرهااب يت اااع هاال رقاام عاان الارقم السااابق عليااه ،ه اااا (-16-8-4-2-1
 ...8192-4096-2048-1024-512-256-128-64-32واملقياا ايااه ا ي اااف آخاار رقاام إىل هاال عاادد
ت أهصاار
الحاق وه ااا االحاا ا الاارقم  14يف التصااعد احلساايب دعا د
ااد دل الارقم  8192يف التصااعد اهلندسااي وهلماا داعد د
ارتفع الرقم بش ل أهرب حىت يصل إىل أعداد كهولة داب.
رابعاب ا الس ا ثيلو أل يت اع عددهم هل  25سانة تقريبااب وذلاك ،هماا قاال كاالصو  ،حساب كاا تو ال إلياه
بنجاكني ارون لني...
وتوضاايحاب ل الك ااه وتطبيق ااب ل ااه عل ااى ال ا كن املعا اار ا ااا ع اادد البش اار ا ع ااام 2020م  7.5كلي ااار (س اابع كلي ااارات
ومخساامائة كليااو تقريب ااب) وهاااا يع ا ا عااددهم بعااد  25ساانة عااام  2045سااي و  15كلياااراب وسااي و عااددهم عااام
 ،2070ثالثاني كلياااراب ،وعااددهم عااام  2095سااي و سااتني كليااراب ،وسااي و عااددهم عااام ( 2120أي بعااد كائااة ساانة)
كائااة وعشارين كليااارابل وسااي و عااددهم بعااد  25ساانة أخاار أي عااام  ،2145كااائتني وأربعااني كليااارابل واكااا عااام ،2170

اسي و عددهم اربعمائة ومثانني كلياراب ...وه اا وهو تصاعد كاهل غريب.
خاكساب وذلك هله يع  ،حسب كالصو  ،اب أعداد البشار سات داد بشا ل رهياب إىل در اة ا ال يبقاى ناال للناا
حىت جملرد ا ي ونوا واقفني على سطم ال رة األرضيةل
وكاان الطري ا ا منصاال لتوضاايم ا اارة التصاااعد اهلندسااي عااا ذهااره بعااض العلماااء الظرااااء كاان اننااا لااو أخاااان ورقااة (ال
بساامك نص ا سااانص أو أقاال( ))1ااننااا لااو طوينااا الورقااة كاارة مث طوينااا
كتناهيااة ارض ااب) ب ُساامك كعااني (ولعلااه اا ا ض الورقااة ُ
بساامك أربااع
املطااوي كاارة أخاار وه اااا اانااه يف الطيااة األوىل ستصاا ،الورقااة بساامك ورقتااني ،اكااا يف الطيااة الصانيااة اتصااُ ،
بسمك  16ورقة وه اا ..يف تصاعد هندسي
بسمك  8أوراق ويف الطية الرابعة ست و ُ
أوراق ،ويف الطية الصالصة ست و ُ
( )1اجرب خمتل احملتمالت اإذا و دت كصالب ا ُ ك كليم واحد ال يصل األرض ابلشمس يف  50طياة اأ علهاا  60طياة أو أهصار أو
أقل وستجد ال رائبل
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كسااتمر ...الااو اننااا طوينااا الورقااة  50طيااة اااا حجاام ارتفااا الورقااة املطويااة  50كاارة سيصاال إىل در ااة كاهلااة ال يتصااورها
بشااري إال بعااد ا يااتفهم حقيقااة كعااا التصاااعد اهلندسااي ..وهااي ا ارتفاعهااا سيصاال كااا بااني هاارة األرض وبااني الشاامس
بنفسها ..وهاا يع ضخاكة ب خاكة حوايل  150كليو هيلو ك ابلل
وبالك يت م الو ه املخوف لتصاعد عدد الس ا يف العا تصاعداب هندسياب (أو كرهباب ،أو أسيأ).
سادس ااب ا ذلااك يو االنا إىل كعااا قاايطا تناااق العوائااد ،اانااه هااو ذلااك ابل اابلل إذ األرض بابتااة ،واكااا الطعااام ا ايااة
األكاار انااه يتصاااعد تصاااعداب حسااابياب واكااا أعااداد البشاار امت اياادة هندسااياب ،ا لمااا ازداد عاادد البشاار وت اااع تناقصااف العوائااد
أهصر اأهصر (واملقصود ابلعوائد الطعام والشراب وامللبس واملس ن ..الاي ي و عقدور هل بشري ا حيصل عليه).

بعض نتائج نظرية مالثوس وتوصياته
سااابعاب ا املوانااع الااص تعماال علااى هاابم تصاااعد نفااو الس ا ا  ،تصاااعداب هندسااياب أو غاا،ه هااي إكااا عواكاال قهريااة،
هالفي اانت واجملاعات واحلروب واألوبةة وقبهها والص تق ي على أعداد هائلة كن البشار ايعاود حينة تاا التاواز باني عادد
س ا األرض وهمية الطعام ،وإكا عواكل وقائية ،هتأخ ،سن ال وا  ،وكنع احلمل واإلجنااب أو تقليلاه إىل أقصاى حاد ،أو
حىت االكتنا عن ال وا ( .)1وا علينا ا نلجأ إىل املوانع الوقائية هي ال نبتلى ابملوانع القهريةل
وه اا جند ا نظريته االقتصادية – الدثوغرااية ،تتأسس عليها نموعة كن أغرب التو يات اانه
باكناب يو ي كالصو (بناء على نظريته التشا كية) ابلو ااي التالية
 عدم زايدة أ ور العمال ،ألهنم هلما حصالوا علاى كاال أهصار ،اااهنم يتناسالو أهصار ايا دادو اقاراب (إذ تا داد بسارعةعد األاواه اجلائعة احملتا ة للطعامل).
 عدم تقد اإلعاانت للفقراءل للسبب أعالهل ال داعي أبداب لل ما اال تماعي واإلنفاق على العاطلنيل جيب وضع العوائق أكام ال وا املب ر. جيب وضع العوائق أكام احلمل واإلجناب ،هما سبق.اهاا هو إمجاال نظرياة كاالصو كاع بعاض التوضايم ،والاص ِّ
حيمال ايهاا (الطبيعاة الشاريرة) ب عماه هال املساعولية عان الفقار
والشقاء والبع البشري ،ويرب دعدرضاب النظم االقتصادية والسياسية واال تماعية واالرستقراطية والرأ الية احلاهية.
قااال كااالصو يف هتابااه حبااث يف كباادأ الس ا ا إ َّ الر اال الاااي لاايس لااه كاان يعيلااه وال يسااتطيع أ جيااد عم االب يف
اجملتمع ،سوف جيد أ ليس له نصيب كن ال ااء على أرضه ،وابلتايل اهو ع و زائاد يف وليماة الطبيعاة ،حياث ال احن
له بني الصحو  .وعليه اإ َّ الطبيعة خكره ع ادرة ال كن).

(( )1ورعا االستعاضة عنه ابلشاوذ اجلنسي وقبهه ل ن هاه النقطة حبا ة إىل كرا عة هتبه ،ولعلها نتيجة الزكة ل الكه ،وليس مما رح
به أو قاله).
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ديورانف يف (قصة احل ارة)
وقال د
(عن اادكا ه اار هت اااب ااودوين (1793م) راح األب واالب اان ك ااالتو يتناقش ااا بش ا ايم ااا ورد ب ااه ك اان أا ااار ،و
يشاار االبان أابه يف محاساه ألا اار ال تااب ،القاد قاعر االبان أب هااا الولاع املصاايل ابلعقال املنتصار ال ُكاربر لاه ،ألناه قاد

ر تسفيهه كر بارا بواسطة احلقيقة البسيطة الص كعداها أنه هلما زاد الطعام وحتقق الرخاء سرعا كاا ياعدي ت اياد السا ا
إىل حما ِّاق هاااا الرخاااء ،وقااد عرب ِّ
(ساافر اجلاكعااة) يف التااوراة عاان هاااا ببالغااة ،امااا داكااف خصااوبة األرض حماادودة ،وال ساابيل
د
لوق الشهوة اجلنسية اهاا يعدي إىل ت اع عدد األاواه بسبب ال وا املب ر واإلجناب ال ص ،واخنفااض نسابة الواياات
بني األطفال والشيوخ ،وهاا بدوره يعدي إىل استهال أية زايدة يف الطعام بسرعة)(.)1
مناقشات سريعة لنظرية مالثوس حول حتديد النسل
ول اان حرهااة التاااريط اثبتااف بطااال نظريااة كااالصو  ..و تتطااابق حساااابت احلقاال والبياادر و حيااد كااا ااوف كنااه كااالصو
أقد اخلوف والرهبة ..وأبطلف التجربة اخلار ية نظريته .هما انه يدعم نظريته أبداب أبدلة إحصائية وحبو تطبيقية.
إضااة إىل انه (وكع كرور الوقف ،والشعور عد قوة حجج بعاض كان خالفاه ،قاام يف سانة ()1824م بنشار كقاال يف
دائاارة املعااارف الربيطانيااة را اع ايااه نظريتااه وترا ااع عاان نِّ دسابِّ ِّه ،ورها علااى زايدة عاادد السا ا هعاكاال يف الن ااال كاان أ اال
الو ود)( )2إضااة إىل ا كن البديهي ا احلروب واألوبةة والفي اانت هلاا أسابا ا اخلا اة وهلاا حلاول كعيناة ،ا يا تاوهم
ا حتديد النسل وخخ ،ال وا والشاوذ اجلنسي وعدم تقد املعوانت للفقاراء وعادم زايدة أ اور العماال ،ي فال ابلق ااء
نبتلى ابملوانع القهرية الص تبيد البشرية؟ وقاال بعاض
على احلروب والفي اانت و ..واننا إذا جلأان إىل املوانع الوقائية ااننا ال د
الباحصني (إال أ الوقاائع االقتصاادية والتقنياة الاص قاهدها العاا كصلاف الارد األهام علاى نظرياة كاالصو  ،حياث تراااق النماو
الس ا اين كااع تطااور تقنيااات ال راعااة كااا أد إىل تناااكي كعاادالت اإلنتااا ال راعااي ،يف العديااد كاان البلاادا الااص تشااهد من اواب
س انياب ك طرداب.
ايمااا اعتاارب بعااض االقتصاااديني أ الااداء الاااي شاااه كااالصو للبش ارية لاايس عاادم إك ااا زايدة امل اواد ال اائيااة الالزكااة
إلطعام البشر ،بل ي من يف النظام الرأ ايل نفسه والتفاوت االقتصادي وال هي يف املداخيل وعدم توزيعها توزيعاب واسعاب.
همااا انااه اعتمااد يف كااا يتعلااق بت ايااد الس ا ا علااى إحصااائيات الااوالايت املتحاادة الااص هااا س ا اهنا يف ذلااك الوقااف
يت ايادو ال بساابب الاوالدات وحاادها ،وإمناا بساابب اهلجارة كاان الابالد األخاار  .هماا ال يو ااد دليال علااى أ املاواد ال اائيااة
تت ايااد عتواليااة حسااابية ،إذ لخااا كااالتو بعااني االعتبااار التقاادم العلمااي الاااي حااد يف ا ونااة األخاا،ة ،وكااا ث اان أ
يعدي إىل زايدة اإلنتا كان املاواد ال اائياة حاىت كان املرهباات ال يميائياة ،امان الانفل أك ان انع اللحاوم والاد ا وال بادة
وكنتجات أخر ).
ديورانف ،ص.566-560
( )1قصة احل ارة ،ويليام يمس د
ديورانف ،ص.566-560
( )2قصة احل ارة ،ويليام يمس د
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ولالك وعلى أنقاض نظرية كالصو ولدت (كدرساة الاوارة) ،بال لقاد طارح العدياد كان العلمااء والفالسافة كان قبلاه(،)1
ا الفقر والبع اال تماعي يعودا إىل النظم االقتصادية الفاسدة وليس إىل الطبيعة الص يراها كالصو وأقباهه قريرة.
وال ري ااب ا نظري ااة ك ااالصو أعط ااف أس االحة انا اااة بي ااد احل وك ااات الفاس اادة والطبق ااة الرأ الي ااة واإلقطاعي ااة احلاهم ااة،
مل ااحة دعوات زايدة أ ور العمال والت اكن اال تماعي بت فل الفقراء والعج ة والعاطلني وغ ،ذلك.
وليس كن ال ريب ا يستصمر بعض علماء االقتصاد أا اار كاالصو ليساتنبل كنهاا نظرياة قاساية اداب علاى الفقاراء ،بال
هااي نظريااة كتوحشااة إىل ابعااد احلاادود االحااا (يبااني هاااا التطبيااق املهاام لقااانو تناااقض العوائااد األثاار العميااق الاااي ث اان
لنظريااة بساايطة ا تفعلااه .لقااد هااا ألا ااار كااالصو أ ااداء واسااعة .اقااد اسااتخدم هتابااه لاادعم و هااة نظاار هانااف قائمااة
وهتاادف إىل كرا عااة الق اوانني اإلجنلي يااة املتعلقااة ابلفقاار .ابتااأث ،كاان هتاااابت كااالصو ااادل ال صاا،و ب اارورة عاال الفقاار
ك عجاب أبهرب قدر مم ن .وساندت آرا ه احلجة القائلة أب نقاابت العمال ال تساتطيع حتساني رااهياة العماال (بادعو ا
أية زايدة يف أ ورهم تفعل قيةاب سو أهنا ستجعلهم يت اثرو إىل ا ي دوا مجيعاب إىل كعيشة أقد اقراب)(.)2
وقااال بعااض الباااحصني وتلقااى احملااااظو الربيطااانيو كااا ورد يف هتاااب كااالتو هااوحي كقااد (إهلااي) ،وقااعر الربملااا
وأ حاب األعمال أب لديهم كايربر كوقفهم يف كقاوكة كطالب الليرباليني.
وهاا ولياام هازلاف  Hazlittاساتصناءب افاي كقاال عان كاالتو يف هتااب روح العصار The spirit of the

( Ageسانة  )1824هااا م هااه القدسااية الاص ال تعاارف الرمحااة أو بتعبا ،آخاار هاا م نساابة القساوة إىل هللا ب اال كااا أو
كن طاقاة عقلياة وحادة يف الااهن .لقاد ذهار أ خصاوبة النباات تفاوق هصا،ا خصاوبة النسااء اااحلبوب ساتت اثر وتت ااع
أساار ب صاا ،اادا كاان زايدة اجلاانس البشااري ،امقاادار بوقاال ( bushelك يااال للحبااوب يساااوي مثانيااة ااالوانت أو ااو
 23لا ا ونص ا اللا ) ي ا ر حقااال ،وهاااا احلقاال ساايصمر حبااواب ت فااي ل راعااة عش ارين حقااال آخاار .ساات و هنااا ثااورات
خ راء .)green revolutions
باال واألعظاام كاان ذلااك ا نظريتااه هانااف ،همااا يقااول العديااد كاان املااعرخني والباااحصني ،هااي الساابب يف حاادو هاوار
إنس ااانية عظم ااى حيا ااث ا رب ااة التنميا ااة الس ااوايتية يف روس اايا اسا ااتحلف إابدة  15-10كلي ااو إنسا ااا (حس ااب بعا ااض
التقديرات) حمتجني ب رورة تقلي ال اهم البشري ال اغل لتحقيق التقدم الصناعي والتنمية االقتصادية.
ويقول آال تشيس  )Allan Chaseيف هتابه ( Legacy of Malthusترهة كالتو )
إ أهصر كن ( )63أل قخ قد ر تعقيمهم قسرباي بني عاكي []1907م دو []1964م يف أكري اا ،واحلقيقاة-
واقااب للتحقيقااات الق ااائية -اهنااا كةااات ا الف كاان عمليااات التعقاايم األُخاار الااص هانااف طوعيااة يف الظاااهر ،غاا ،أهنااا
( )1نظ ،الفيلسوف .William Godwin
( )2االقتصاااد ص /374ط األوىل  2001م  /بااول  .أ .ساكويلسااو  /ويليااام د .نوردهاااو ترمجااة هشااام عبااد هللا /ترمجااة الطبعااة اخلاكسااة
عشرة.
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قسرية رت عنوة يف واقع احلال.
وهااا كاا أهاده القاضاي األكري اي الفيادرايل ( ،هاارد يسايل  )Gerhard A Gesellعاام [ ]1974يف خ ام
ق ااية ترااعااف ايهااا احملاااهم ملصاالحة ضااحااي التعقاايم القسااري للفقاراء علااى كااد الساانوات القليلااة املاضااية قاكااف الدولااة
سنواي كن الفقراء )(.)1
ممصلة ابهليةات والوهاالت الفيدرالية بتعقيم كا بني كائة إىل كائة ومخسني أل قخ
ب
اهاه إقارة إىل نظرياة كاالصو وبعاض األ وباة ،وقاد ي او لناا الحقااب حباث كفصال عان خمتلا هلمااهتم واجلاواب عان
خمتل إق االهتم .هاا.
ول ان بطاال نظريتاه التشاا كية والنظارايت املشاا ة ،ث ان اساتفادته ،قبال التجربااة ،كان ا يتاني ال ارثتني اللتاني اادران
ا البحث ،وتوضيم ذلك

داللة اآليتني على بطالن نظرية عدم وفاء األر حباجات البشر
انه قد يقال ببطال نظرية كالصو السابقة (قيطا تناق العوائد) وعدم هفاية األرض إلطعام البشارية وال لسا ناهم
نظ اراب حملدوديااة كساااحة األرض كاان هااة وتصاااعد إنتااا الطعااام تصاااعداب حسااابياب بينمااا يتصاااعد النمااو الس ا اين تصاااعداب
ض اوع ا ل اولاانم) و( ُه اوو اليوَل
هندساياب كان هاة أخار  ،وذلاك اساتناداب إىل كاا قاد يساتنبل كان ا يتاني ال ارثتني ( او ااأل اار ا او ا
اقلا اُ لا ُا ام ما يف ااأل اار امجيعا) ،اانه ث ن االستدالل اب يتني على بطال نظرية كالصو وبطال الدعوة إىل خخا ،سان
ال وا وحتديد النسل ،بو وه ثالثة
أوال :ألن املقابلة تفيد التاافؤ والتناسب
الوجه األول :ا املقابلة يف ا يتني تقت ي امل ااةة والتناساب باني اجملماوعتني املتقاابلتنيا ااا ذلاك هاو ااهر التقابال
اب و ه ا تاة ،واألرض يف ان ا ت
ض و اوع ا ل و اولاانم) ا ااألانم يف ان ا ت
اب و ه ا تاة أخ اار  ،وق ااد
واملقابلااة ،إذ يق ااول تع اااىل ( او ااأل اار ا او ا
وضااعف هاااه األرض لنفااع أولةااك األانم و(النفااع) األ هاار كاان كعاااين الااالم يف املقااام علااى اهنااا لااو هانااف الم املل اك أو
االختصاااص أو االسااتحقاق( )2ملااا اضاار وذلااك أل اكعهااا النفااع ،وإيقااا املقابلااة بينهمااا يقت ااي هفايااة األرض ل ا انم،
وهالك احلال يف قوله تعاىل ( اقلا اُ لا ُا ام ما يف ااأل اار امجيعوا) ااا (لا ُا اوم) يف هاة و(موا يف ااأل اار ) يف هاة أخار وقاد
خلقف تلك هلعالء اال بد كن و ود تناسب وت ااع بينها.
مث ا هفايتهااا (لو اولاانم) وهفايااة كااا يف األرض (لا ُا و اوم) هااي دوك ااب وعلااى كاار األزكااا ا وذلااك أل اخلطاااابت القرآنيااة عاك ااة

ل اال األك اام عل ااى اكت ااداد الت اااريط ول اايس خط اااب ( اقلا و اوُ لا ُا و اوم )...خا ا ااب ععا ااري الرس ااول االى هللا علي ااه وال ااه وس االم وال
ض و اع ا لو اولاانم) خا ااة ابألانم يف ذلااك ال ا كن ،باال هااو خطاااب عااام ل اال األكاام يف هاال األزكااا همااا
(األانم) يف ( او ااأل اار ا او ا

(The Golden Age Is in Us: Journeys and Encounters – By Alexander Cockburn p )1
.406
( )2ك ى ا الالم حيتمل ايها و وه ها الم العاقبة والص،ورة واالستحقاق واالختصاص وامللك.
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هااي القاعاادة يف هااااة اخلطاااابت القرآنيااة ،اااا كاان الواضاام ا القاارآ ين ا ل لتلااك األكاام اقاال باال ن ا ل ه ا خر هتاااب اااوي
خالااد يت اامن تعاااليم السااماء للبشارية حااىت آخاار الا كن همااا ثبااف يف علام ال ااالم ،همااا ا األ اوليني حققاوا ذلااك يف كبحااث
ا القاعدة العاكة يف أح ام الشار هوهنا على و الق ااي احلقيقية ال اخلار ية ،اما ابلك عصل هاه اخلطاابت القرآنية؟.
وقاعدة ا املقابلة تقت ي التناسب ،هأ ل عام ،لعلها كن بديهيات القواعد العقالئية الو قلف كصالب ا الوا اب ا
نعاني أساااتاة لطااالب هاااه املدرسااة ،اااااد لا وم التناسااب ال ماي بااني أعااداد األساااتاة والطااالب حبيااث ي طااو احتيا اااهتم
وأااد هالك ل وم التناسب ال يفي يف املستو اب ي او االسااتاة عساتو تادريس أولةاك الطاالب ،ولاو ارياد غا ،ذلاك
هاا هاو املخاال ل اال احملتاا للقريناة ،وهااالك لاو أخاربت ابنناا عينااا يف الادائرة الفالنياة املااو فني لتمشاية أكاور النااا ،
هااا األ اال ايمااا يفهاام كاان ال ااالم (إال لااو هااا عهااد خااار ي أو ح ااوري أو ذه ا أو قرينااة حااااة كعاهسااة) اننااا عينااا
العدد ال ايف الوايف حبا ات النا .
بل ري قاعادة التناساب حاىت ايماا رعاا بادا يف ابدئ النظار غا ،كتناساب هميااب ،وذلاك ايماا إذا عوضاف ال يفياة عان

ال ميااة وذلااك همااا يف قولااه تعاااىل (فاوون ان يا ُاو اون م و ان ُا ام مائاوة صوواب اربة ياو اغلبُوووا مووائاوتاو اني)( )1أو ( اوإ ان يا ُاو اون م و ان ُا ام مائاوة ياو اغلبُوووا

()2
أالافا) ااإ التناساب كو اود وهاو الت اااع يف كيا ا القاو ال ماي  -ال يفاي الااي جيعال كائاة كان املاعكنني يقاابلو ألفااب
كن ال فار نظراب لقاوة إثااهنم وعادم اواهم كان املاوت إذ يارو اجلناة نصاب أعيانهم ،وكان ال ااف كان القتال يهاا م بقاوة

ومحااا وضاراوة كاهلااة ،ع ااس كاان اااف كنااه اانااه يفاار إذا محااي الااوطيس ،وعلااى ذلااك ت او املائاة كتناساابة كااع األلا ،
ول ن حيث ضع إثا املسلمني بعد ذلك ها التناسب بني كائة كنهم وكائتني كن ال فار.
ض اوع ا ل اولاانم) و( ُه اوو اليوَل اقلا اوُ لا ُا اوم موا يف ااأل اار امجيعوا) ااهر بقريناة املقابلاة
وعليه اا قوله تعااىل ( او ااأل اار ا او ا
وإيقا التقابل ،يف هفاية األرض ل انم ويف هفاية كا يف األرض جلميع البشر على كر التااريط ااهناا خلقاف لانفعهم ا يا
ال ت و وااية حبا اهتم؟ ولو ي ن هالك لو ب القول واألرض وضعها لبعض األانم أو خلاق لبع ا م كاا يف األرض
أو قبه ذلك.
وغ ،خفي ا أ الة التناسب ،هأي أ ل عام ،هي اهر ال االم و ااهر ال االم حيتمال اياه خالااه ل ان الظااهر هاو
احلجة وخالاه ليس حبجة أباداب إال لاو اقاام املات لم قريناة علاى اخلاالف ،وذلاك هالعاام واملطلاق حياث حاا حجاة وإ أك ان
التخصي والتقييد ،اإذا يُِّقم قرينة على اخلالف ها املعا الظاهر هو احلجة املتبعة دو هالم.
ل ن يبقى ال الم يف ا ذلك الاي استنبطناه يف هور قرينة املقابلاة يف التناساب ،هال يرقاى إىل در اة الادليل؟ أو اناه
يبقى يف خانة املعيد؟ وانه هور عريف أو استشعار السفي؟ ااا ارتقاى ذلاك إىل كساتو الادليل يف نظار اجملتهاد ابهاا وإال
انتقلنا إىل الدليل ا خر وهو
( )1سورة األنفال آية .66
( )2سورة األنفال آية .65
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اثنيا :ألن ذلك مقتضى قاعدب االمتنان

ض اع ا ل الاانم) و( ُه او اليَل اقلا اُ لا ُا ام ما يف
الو ه الصاين ا ذلك هو كقت ى (االكتنا ) اا قوله تعااىل ( او ااأل اار ا او ا
ااأل اار امجيعا) ال قك يف انه وارد كورد االكتنا على البشر ،بل لعل االكتنا ايهما أوضم كان االكتناا يف حاديث (( اال
()1
ا
ُ
((
ويف
ض ارار اواال ض ار اار))
اْلاطاأُ اوالن اسياا ُن اواما أُ اكرُهوا اعلاايه اواما اال ياو اعلا ُموو ان اواموا
س ا ُو او ا
ي
ش
أ
ة
ع
س
ت
ِت
م
أ
ن
ع
ع
ض
و
ي
ُ
اء :ال ي
ا
ا
ُ ا اا
اا ا ا
()3
س ُد اوالتيو اف ُّا ُر يف ال ااو اس او اسة يف ا
ش افة))( )2ويف (ال إ اكر ااه يف الودين)
سا ُن ب ا
اال يُطي ُقو ان اوالطياو اربُ اوا اْلا ا
اْلالاُ اما اَلا ياو انطُ ااْلنا ا
اااا كاان أوضاام الواضااحات ا ذلااك ا اال ولط ا كاان هللا تعاااىل أ خلااق كااا يف األرض مجيع ااب لنفعنااا مجيع ااب وأ عاال
األرض لنااا ،وكاان الواضاام ا كقت ااى االكتنااا التناسااب والت ااااع ا ن ا الاااهر ،باال ا عاادم التناسااب خااالف االكتنااا
تقصار عان الواااء
بدو قك ،اا هللا تعاىل إذا خلاق األرض الاص ال باد لناا كنهاا وخلاق كاا ايهاا مماا ال باد لناا كناه ،حبياث ُ
حبا اتنا رغم قدرتاه علاى خلقهاا حبياث تفاي ب اااة احلا اات ،هاا خاالف الرمحاة واالكتناا  ،إذ أياة كناة يف إعطااء األلا
قخ طعام كائة قخ حبيث يتقاتلو عليه؟ أو حبيث ال يعيش به إال كائة وثوت ا خرو أو يت ورو وعاب؟
اثلثا :علم هللا وقدرته وكرمه ،يفيد وفاء األر حباجات البشرية

الوجه الثالث :سلمنا ل ن ذلك (الت ااع والوااء حبا ات البشر) هو كقت ى
 -1علمااه احملاايل حبا ااات البشاار وحمدوديااة كساااحة األرض وبت ايااد أعااداد البشاار حسااابياب أو هندسااياب أو أك اراب بينهمااا
(هما لعله ال الب).
 -2غناااه املطلااق وقدرتااه علااى ا لااق للبشاار ك اا يفااي ابحتيا اااهتم كاان أرض وكأهاال وكشاارب وكلاابس وكس ا ن اخل،
وهلهاا تعااود إىل األرض وكاا ايهااا وكاا عليهااا كاان كااء وهاواء وكعااد وطاقااة مشسااية ،وغااابت وأقااجار وأمثاار وأهنااار وأطيااار
وحيواانت برية وحبرية ..اخل.
 -4-3رمحته وهركه ،ااناه إذا ي ان رحيمااب أو هاا ايالب ألك ان ا لاق اخللاق وال لاق هلام كاا يفاي ابحتيا ااهتم،
()4
ويم)( )5وكاع اوده وهركاه ا يا ال لاق هلام
وإال امع عموم رمحته ( اوار امحاِت اوس اع ا
ت ُك يل اش اويء) و(إ ين اربي ُا اوم لا اورُؤ ة ارح ة
كا هم أبكس احلا ة إليه إىل در ة اهنم سيعانو أقد املعاانة وثوتو أسوأ كيتة ،بدونه؟.
 -5ح مته تعاىل اا السفيه قد يب بيتاب ا ،اب ال يساع إال لعشارين مث ياروم إسا ا ألا قاخ
إذا ها قادراب عاملاب ،اانه ال يعقل ا يفعل ذلك ا ي بسيد احل ماء؟
( )1ثقة اإلسالم ال لي  ،ال ايف ،دار ال تب اإلسالكية ا طهرا  5ص.280
( )2الشيط الصدوق ،كن ال حي ره الفقيه ،كعسسة النشر اإلسالكي ا قم  1ص.59
( )3سورة البقرة آية .256
( )4سورة األعراف آية .156
( )5سورة النحل آية .7
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واحلا اال ا كقت ااى احل مااة والرمحااة اإلهليااة وكقت ااى ااوده وهركااه وكقت ااى ح متااه ا لااق األرض لا انم حبيااث
تفي ابحتيا اهتم وا لق هلم كا يف األرض مجيعاب حبيث ي فيهم على اكتداد األزكا إىل يوم القياكة ،لفرض علمه احملايل
ِن ذُو ال ير امحاة)(.)1
ابملستقبل هله وقدرته الواسعة وغناه وهركه ( اواربُّ ا
ك الاغا ُّ
الغالء يف معادلة التصاعد اهلندسي
()2
وك اان ذل ااك هل ااه يت اام و ااه آخ اار ِّ
ض و اوع ا
وح م ااة أخ اار للق ااانو اإلهل ااي (( ااأل اار ا يّلِل اول ام و اون اع ام اراه ووا)) ( او ااأل اار ا او ا
لو اولاانم) و( ُهو اوو اليووَل اقلاو اوُ لا ُاو اوم مووا يف ااأل اار امجيعووا) وقااد أق اران إليهااا سااابقاب بو ااه والتفصاايل ا بو ااه آخاار ،وهااو ا
العماال اااا القااانو يو اه ض اربة قا اامة للت ااخم وال ااالء والفقاار ،وا إحااال هاااا القااانو يااعدي إىل سلساالة كتصاالة احللقااات
كن ال الء والت خم ،وال ريب يف هاا السلسلة هو اهنا تتصاعد تصاعداب هندسياب ال حسابياب اقل وتوضيم ذلك

إ ( ااأل اار ) إذا اخنفض املعاروض كنهاا ،بسابب سايطرة احل وكاات عليهاا وكنعهاا الناا كان حيازهتاا واساتصمارها ،ااا
ذلك يعدي إىل ارتفا قيمتهاا وغالئهاا هماا سابق وهماا هاو كقت اى قاانو العارض والطلاب الباديهي ،ول ان اجلدياد الااي

نريد طرحه هنا ،وقد ارح باه هباار علمااء االقتصااد ،ا حلقاات ال االء املتتالياة يف (الب اائع الطولياة) ستتصااعد تصااعداب
هندسااياب ال حسااابياب ،وذلااك حسااب كعادلااة أقااار إليهااا بعااض هبااار علماااء االقتصاااد وإمجاهلاا ا ارتفااا (األ ااور) يااعثر يف
غ ااالء الب ااائع ويراعه ااا بنح ااو الت اي ااد احلس ااايب ( )...5-4-3-2-1اك ااا ارتف ااا (األرابح) اان ااه ي ااعثر يف غ ااالء الب ااائع
وارتفا قيمتها بنحو الت ايد اهلندسي (.)...16-8-4-2-1
ولنقتط ا اقاارة كاان هااالم أب االقتصاااد احلااديث كنااا ق ارنني ونص ا اانااه حجااة علاايهم دو قااك ،همااا انااه كطااابق
للقاعدة العقلية قال يف ثروة األكم
(ل ننا يف الواقع نر األرابح املرتفعة تعدي إىل راع سعر العمل أهصر مما تعدي إلياه األ اور املرتفعاة .ااإذا هاناف أ اور
خمتلا العماال يف اناعة ال تااا علاى اخاتالف أدوارهام كاان حت ا ،اخلياوط إىل ال ا ل ،والنساايج علاى سابيل املصاال ،تااداع
هلم كسبقاب ععدل بنسني يف اليوم ،امان ال اروري رااع ساعر قطعاة ال تاا عقادار يعاادل عادد األااراد الااين تقاضاوا بنساني
يف هااا العماال ،ك ااروابب بعادد األايم الااص عملاوا ايهاا .وذلااك اجلا ء كاان ساعر الساالعة الاااي حتاول إىل أ ااور سا،تفع بنساابة
كتواليااة حسااابية عاارب املراحاال املختلفااة للصاانع ليصاال إىل هاااا االرتفااا يف األ ااور .أكااا إذا ارتفعااف أرابح هاال أرابب عماال
هااعالء العاااكلني بنساابة مخسااة ابملائااة ،اااا ذلااك اجل ا ء كاان سااعر الساالعة الاااي حتااول إىل رباام سااوف يرتفااع عاارب املراحاال
املختلفة للتصنيع بنسبة كتوالية هندسية إىل هاا االرتفا يف الربم .وعندكا يقوم رب عمل العمال العاكلني يف هتيةة خياوط
ال تا ببيع هاه اخليوط اإنه حيتا إىل إضااة مخساة ابملائاة علاى هاكال قيماة املاواد واأل اور الاص داعهاا كسابقاب إىل عمالاه.
ورب عمل العاكلني يف غ ل اخليوط حيتا إىل إضااة مخسة ابملائة علاى الساعر املاداو كسابقاب هلااه اخلياوط وأل اور عماال
( )1سورة األنعام آية .133
( )2ثقة اإلسالم ال لي  ،ال ايف ،دار ال تب اإلسالكية ا طهرا

 5ص.279
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ال ل .ورب عمل العاكلني يف النسيج سوف حيتا ابملصل إىل إضااة مخسة ابملائة على السعر املداو ل ول ال تاا وعلاى
أ ور عمال النسيج.
وعناد راااع ساعر الساالع يعمال ارتفااا األ ااور ابلطريقاة نفسااها الاص تفعلهااا الفائاادة البسايطة يف تاراهم الادين ،أكااا ارتفااا
الربم ايعمل هما تعمل الفائدة املرهبة ،ل ان ااران وأرابب الصاناعة لادينا يتااكرو هصا،اب كان ا بار السايةة الرتفاا األ اور
عنااد راعه اام للسااعر ،وب ااالك تقاال كبيع ااات ب ااائعهم داخلي ااب وخار ي ااب .وه اام ال يقولااو ق اايةاب عاان ا بار الس اايةة الرتف ااا
األرابحا هم اكتو ايما له لة اب بار ال ارة ألرابحهم .ال يشت و إال كن أ ور أولةك األقخاص)(.)1
كيف يؤثر غالء األراضي مبتوالية هندسية على غالء كافة البضائع؟
وتوضاايم الف اارة أو القاعاادة (ارتفااا ال ااالء عتواليااة هندسااية عنااد ارتفااا نساابة األرابح ،وزايدتااه عتواليااة حسااابية عنااد
زايدة األ ور)
ا احل وك اات عنعهااا حيااازة النااا للمباحااات واألراضااي امل اوات ،إال أبل ا قيااد وقاارط وروتااني وب،وقراطيااة ،وابسااتيالئها
هي على ال ص ،كن األراضي و ميدها( )2ااهنا تقلل نسابة املعاروض كان األراضاي ،وكان الصاباف اناه هلماا قال العارض ،كاع بقااء
الطلاب علاى حالاه ،زاد ال االء ،اااإذا ارضانا ا احل وكاة قللاف عاارض األراضاي بعادم احهاا للنااا ببنائهاا وزراعتهاا ،ولاو هااا
ذلك حتف ستار قوانني وقيود قاد ال يساتطيع الناا تلبيتهاا أو قاد ث انهم حتقيقهاا ول ان بعاد ك اي اا ة هسانة أو أهصار) ،ااا
األراضي ترتفع ت
حينةا قيمتها هأية ب اعة إذا قل عرضها بش ل كعقف (خا ة إذا ها لف ة طويلة نسبياب) أو دائم.
اإذا ارضانا اهناا كنعاف حياازة نسابة  %5كان األراضاي (وهاو حاد أدب ب صا ،مماا متنعاه حاليااب احل وكاات ،ل ان القصاد
إي ااح كبادأ ال االء املتصاااعد تصااعداب هندساياب) وارضانا ا خفااض املعاروض كان األراضاي بنساابة  %5سايعثر علاى ارتفااا
قيمتها بنسبة  %5أي اب(( )3ويف الواقع اخلار ي قد ي و خث،ه أهرب ب ص ،داب وقد ي و أقل) اهاا يع

أ -ا كالك األرض ولاي ن ا اه (أ) كاصالب الااي اقا اها عائاة ألا دوالر وهاا يبيعهاا عائاة ومخساة آالف دوالر كاصالب
أي (بربم كعني قدره  %5ابلنسبة إىل رأ املال) اانه سيبيعها ا عائة وعشرة آالف دوالر( )4أي بربم أهرب (كان رحباه
املعني السابق) بنسبة  %5اهاه هي احللقة األوىل.
ب -مث ا التا ر (ب) الاي يش ي هاه األرض (أو يستأ رها ابرتفا قيمة اإل اارة  %5ارضااب) لا،يب ايهاا املاقاية
ليتااا ر بصااواها كااصالب (وهاااا بلحوكهااا  ...اخل) اانااه حيااث يريااد ا ي اربم ( %5ارض ااب) اااا هاااه الا ا %5ساايحملها اااوق
( )1آدم يث ،ثروة األكم ،دار الفرقد ا دكشق ص.113
( )2ك ى ا األراضي االك،ية والص تقع حتف سلطة وزارة املالية ،يف العراق رعا تبلغ  %80كن أراضي العراق هلهل
( )3كنسوابب إىل رأ املال.
( )4الفرض هو انه يريد ا يربم  %5على املبلغ الاي اق اه به ،ال على نمو املبلغ الاي اق اه به كع رحبه السابق ،وإال است و زايدة
ال الء بنسبة %5ا أهصر.
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 110آالف ولاايس اااوق ال ا 105ألا يف احلالااة العاديااة أي ا التااا ر (ب) إذا هانااف قاعدتااه ا ياربم علااى هاال رأ ااال
صصااه للتجااارة ب ا %5اااا رأ الااه الاااي خصصااه للتجااارة واقا بااه األرض هااو  110آالف اساايبيع الصااوف حبيااث
ي طي الرأ ال الاي راه وأنفقه (أي يعوضه) زائداب  %5على الا 110آالف (بدل  %5على ال ا 105ألا ) اهااه هاي

احللقة الصانية.
نعاام ،حيااث ا التااا ر الاااي اقا األرض بسااعر أغلااى ،ال يقااوم عااادة ،بتعااويض اخلسااارة ،يف الاادورة والو بااة األوىل
كاان املبيعااات ،باال يقساامها علااى عشاار دورات كتتاليااة كااصالب( )1اااا هاااا ال ااالء يتااوز علااى عشاار دورات (وسالساال كاان
املبيعااات) ممااا يع ا ا نساابة ال ااالء يف الاادورة األوىل ساات و نص ا ابملائااة ( )%05يف كصالنااا السااابق اي ااو التصاااعد
حمسوابب على أسا نص ابملائة ،مث تبدأ سلسلة التصاعد اهلندسي املاهور يف احللقات الالحقاة ،بادءب كان نصا ابملائاة،

واكا إذا سحب هاكل اخلسارة على الو بة األوىل كان املبيعاات (يف السانة األوىل كاصالب) اساي و األكار حسابما ذهارانه كان
كعادلة ت اع الا %5والص بنينا اا اضااتنا عليهاا ،وذلاك غا ،بعياد إذ أحيااانب يتحمال الساوق إضاااة  %5علاى األساعار
وذلاك ايماا إذا هاا الطلاب قاديداب والعارض قلايالب ،خا اة وا ارتفاا ساعر األراضاي مجيعااب ياعثر بشا ل عاام علاى أساعار
خمتل الب ائع أل أهصرها يعود ،بش ل أو آبخر ،إىل ساعر األرض ،لاالك ااناه ساي و كان كصالحة التجاار مجيعااب رااع
األسعار بنسبة هب،ة إىل حد كا.
وهاااا هلااه كااع اننااا ،داع ااب لتااوهم اإلق ا ال واألخااا والاارد ،ث ننااا ا نفاارض ا التااا ر (ب) (اسااتأ ر) ه اااه االرض (و
يشا ها) وذلااك نظ اراب أل قيمااة اإلجيااار حيااث هانااف ساانوية اااا التااا ر ي ااطر حينةا تاا علااى تعااويض اخلسااارة يف ضاامن الساانة
نفسها اإذا ها إنتا ه وحمصوله يف السنة داعة واحدة ،هاحملا يل ال راعية عادة ،محلها هاكل اخلسارة وهي  %5وه اا.
 مث إ التا ر ( ) الااي اقا الصاوف كان ج ار املواقاي وهاناف ارتاه اب حيولاه إىل خياوط وياربم  %5كاصالبااناه سي ااي علااى سااعر ب اااعته  %5علااى هاكاال الرأ اال الاااي داعااه(( )2وهااو كائااة ومخسااة آالف  %5 +الااص داعااف

ملالك األرض  %5 +الص داعف لتا ر املواقي) اهاه هي احللقة الصالصة.
د -مث ا التا ر (د) الاي يش ي امل ول لينسجه ي ي  %5علاى هاكال كاا داعاه لباائع امل ا ول (واملت امن رأ اال
املااال األ االي كااع إضااااات كتتاليااة بقاادر  %5تا داد ب ا ايدة هاال حلقااة) وه اااا جنااد ج اار األقمشااة ..مث ج اار املالبااس..
ي ااي هاال كاانهم  %5علااى األ اال وعلااى ال ا ايدات ،وهاااا يع ا ابلنتيجااة النهائيااة ا الصياااب والدقاااديش كااصالب ارتفعااف

قيمتهااا  %5ول اان عتواليااة كتصاااعدة هندسااياب ا لمااا توسااطف حلقااة زادت ال ا %5علااى الرأ ااال السااابق وعلااى نمااو
ال ايدات السابقة.

( )1ويف بعااض احلاااالت يوزعهااا علااى و بااات أهصاار ،ويف بعااض احلاااالت علااى و بااات أقاال ،حااىت ورعااا أحياااانب علااى الو بااة األوىل نفسااها،
وذلك حسب كد تنااسية السوق وقدة الطلب أو قلته وهصرة املعروض أو قلته.
( )2اكا يف عشر دورات ،أو أهصر ،أو أقل و والب إىل الدورة الواحدة ..هما سبق ..وه اا يف الفروض ا تية.
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وه اااا اباادل ا تت ايااد حسااابياب أي  %5× %5 × %5علااى أ اال رأ املااال جنااد النتيج اة هااي  %5علااى األ اال
وال ايدة السابقة الص هي  %5مث  %5على األ ل وال ايدة السابقة وال ايدة األسبق ..وه اا.
وبل اة رايضااية ت ااو املعادلااة ه اااا يف احللقاة اافر  105آالف (قباال الا ايدة الااص حادثف بعااد خفااض املعااروض كاان
األراضااي) ،ويف احللقااة األوىل  ،1.05×105ويف احللق ااة الصانيااة  1.05 × 1.05 × 105ويف احللقااة الصالص ااة × 105
( 3)1.05ويف احللقة العاقرة  10)1.05( × 105وه اا وهلم را.
وبعبااارة أخاار املبلااغ الاااي جيااب ا يداعااه اااحب املواقااي كااع اا ا اض عاادم تاادخل الدولااة يف احت ااار  %5كاان
األراضي
(100 + 100 × 0.05) − −−→ 105000
املبلغ الاي جيب ا يداعه احب املواقي كع اا اض تدخل الدولة يف احت ار  %5كن األراضي
(100 + 100 × 0.10) − −−→ 110000
ال ايدة الص يداعها احب املواقي (ب) هي %5
110000 − 105000 = 5000
ل ن ال ايدة الص يداعها كش ي الصوف ( ) ليسف  %5بل هي
110000 + 110000 × 0.05 = 115500
105000 + 105000 × 0.05 = 110250
إذ ال ايدة الص يداعها كش ي الصوف ( ) %10.25
115500 − 110.25 = 5250
ال ايدة الص يداعها كش ي امل ول (د)
115500 × 1.05 = 121275
110250 × 1.05 = 115762.5
ال ايدة الص يداعها كش ي امل ول (د) %۱5.7625
121275 − 115762.5 = 5512.5
على هاا ال رار ث ن حماسبة ال ايدة الص يداعها املستهلك املو ود يف احللقة الرابعة كصالب وهو كش ي األقمشة (ها)
5000 × (1.05) 4 = 6078
ال ايدة الص يداعها املستهلك النهائي املو ود يف احللقة العاقرة هي %63
) 5000 × (1.05) 10 = 8145
وكاان القواعااد العاكااة الرايضااية يف ال ا ايدة املرهبااة هااي قاعاادة الا ا Ruleof 70" 70والااص تقااول اب كقااداراب كاان ال ا ايدة
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قاادرها يف هاال حلقااة (أو يف هاال ساانة يف أرابح الفوائااد املرهبااة) ستت اااع خااالل  /70ساانة اااإذا هانااف الا ايدة كااصالب %2
ساانوايب اااا املبلااغ ال لااي سيت اااع يف  35ساانة ،وعليااه اااإذا اق ضااف بفائاادة كقاادارها  %7ساانوايب اهاااا يع ا ا املبلااغ الاااي
عليااك داعااه للمقاارض بعااد عشاار ساانوات (لااو تساادد لااه قاايةاب طاوال هاااه املاادة) سااوف يت اااع اااإذا هااا الاااي اق ضااته كائااة

ألا اااا عليااك ،إذا حتملااف اائاادة كرهبااة قاادرها  %7ساانوايب ،علااى ا تساادد لااه هاكاال املبلااغ كااع اوائااده بعااد عشاار ساانوات ،اااا
عليك ا تر ع له كائص أل دوالر وبعد عشر سنوات أخر عليك ا تر ع له اربعمائة أل وه اا..
وقااد ذهاار ذلااك يف هتاااب (االقتصاااد) إذ يقااول (وكاان القواعااد املفياادة ذات العالقااة ابلفائاادة املرهبااة قاعاادة الا ا10
 rule of 70والص تن على ا كقداراب كن النمو كعدله يف السانة سيت ااع خاالل  /70سانة كاصالب ،مجاعاة
بشرية ت يد ععدل  2ابملةة سانوايب ساوف تتصااعد خاالل  35سانة ،وابلتاايل إذا اساتصمرت أكوالاك بفائادة كقادارها  7ابملةاة

سنوايب ،اإهنا سوف تت اع هل  10سنوات).
(وحني تستصمر النقود بش ل كتوا ل ،اإهنا ت سب اائدة كرهبة ،أي ا هناا اائادة ت تساب علاى الفائادة الساابقة.
والنقود الص ت تسب بفائدة كرهبة ت داد حسب كتوالية هندسية.
وكن احلساابت احمل،ة حتديد كا هانف ستعول إليه قيمة الا 24دوالراب الص تلقاها اهلنود احلمر مثناب جل يارة كاهنااتن لاو أهناا
أودعف بفائدة كرهبة يف ذلك احلني وبقيف حاىت الياوم .ااارض ا هااا املبلاغ قاد أود هوقا بفائادة كقادارها  %6سانوايب
كنا العام  ،1624اإنه سيساوي  59بليو دوالر يف العام .)1()1995

إشاال :ال جند تصاعد األسعار هندسيا ،مبنع اْلاومة حيازب األراضي؟
ال يق ااال ل نن ااا ال جن ااد األس ااعار تص اااعدت تص اااعداب هندس ااياب ،إث ار كن ااع احل وك ااات حي ااازة وإحي اااء نس اابة هب اا،ة ك اان
األراضي؟
اجلواب :أوال :ارتفاع األسعار قالل القرن املاضي ،بشدب
إذ يقال أوالب ا أسعار االراضي وهااة األقاياء األخار  ،ارتفعاف ارتفاعااب كااهالب طاوال القارنني األخا،ين ،اقبال كائاة
عااام هااا البيااف عساااحة  500ك ا اب يُش ا أبل ا دينااار باال أقاال( )2ول نااك ال ث نااك ق ارا ه ا إال ب ا 500كليااو يف
بعاض املنااطق وأبضااعاف ذلاك يف كناااطق أخار ورعااا أبقال كاان ذلاك يف بعااض املنااطق النائيااة كان العاراق ،وذلاك يع ااس
أكارين يف وقااف واحااد  -1اخنفاااض قيمااة العملااة -2 ،وارتفااا أسااعار األراضااي وغ،هااا ،وكاان الواضاام ا السابب يف هاااا
( )1االقتصاااد ص /373ط األوىل  2001م  /بااول  .أ .ساكويلسااو  /ويليااام د .نوردهاااو ترمجااة هشااام عبااد هللا /ترمجااة الطبعااة اخلاكسااة
عشرة.
( )2كصالب يف هربالء املقدسة ،ها البيف اجليد كن كساحة  300 – 200كا يف داخال الوالياة (أي داخال املديناة القدثاة) يباا ب ا– 200
 300دينار ،ويف خار الوالية أبقل كن كائة دينار ،وذلك هله قبل أقل كان كائاة عاام حاىت ا هباار السان يف هاربالء يتااهرو ذلاك وقاد
اق أو اب  ،بعض كن سألتهم كباقربة ،كنازل بتلك األسعار املاهورة أعاله.
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االرتفا املاهل يعود إىل عواكل عديدة
كنها ارتفا الطلب عليها نظراب لت ايد أعداد الس ا املستمر ابلتوالد وابلواادين اجلدد.
وكنهااا ارتفااا قيمتهااا نظ اراب الحت ااار احل وكااة ل راضااي – وهااو كااورد البحااث  -ولااالك هانااف األراضااي تاانخفض

أسعارها اوراب هلما حف احل وكة للنا حبيازة كساحات كعينة ديدة أبسعار كنخف ة أو رك ية.
وكنها ارتفا قيمتها بسابب قاق الطارق وتشاييد اجلساور واألنفااق أو كارور خال سا ك احلدياد لاديها ،أو قابه ذلاك
مما كنحها كي ات كن حياث اسا اتيجية املوقاع اا اد الطلاب عليهاا أهصار .ويف ذلاك هلاه تفصايل سانتطرق لاه يف هتابناا ا
(االقتصاد الفطري) إبذ هللا تعاىل.
اثنيا :ألن التقدم التانولوجي ،قاوم الغالء إىل حد كبري

بانياب ا غالء احد الب ائع (خا ة عواكال اإلنتاا هااألرض وهاي األم لساائر الب اائع) يعاد أحاد أهام العواكال الاص
تقااود ااو غااالء أسااعار الب ااائع األخاار الااص تقااع يف سلساالتها الطوليااة ،ولقااد هااا البحااث يف هاااا املقااال عاان خثاا ،هاااا
العاكل لو انفرد بنفسه و ت امحه عواكل أخر  ،ول ن كن أهم كا حال دو ارتفا أسعار الب ائع الطولية ارتفاعاب هندساياب
(رغم اهناا ارتفعاف ارتفاعااب هبا،اب) هاو التطاور الت نولاو ي وحياث ا الت نولو ياا املتطاورة ااءت ابلاوارة لاالك زاد العارض
بش ل هب ،داب مما واز إىل حد خث ،ال الء املتصاعد..
قانون التصاعد اهلندسي يف العلم واألقالق واجملتمع
وكاان اجلاادير يف اخلامتااة ا نشاا ،إىل ا قااانو التصاااعد اهلندسااي ث اان اسااتصماره يف قااىت اجملاااالت خااار دائاارة علاام
االقتصاد ،بل يف هل العلوم ويف حياة النا اليوكية ولنمصل لالك عصالني كفيدين
األول ا الشخ لو قرر ا يتطور أخالقياب بنسبة  %7أسبوعياب بنحو ال ايدة املرهباة اهااا يعا اناه بعاد  10سانوات
سيصبم أا ل كن سابقه بدر ة ك اعفة.

الصاين ا الشخ لو قرر ا ي داد يف كعلوكاته هل سنة بنسبة  %7أو يف عالقاته اال تماعية بنسبة  %7اا ذلاك
يع انه سيصبم بعد  10سنوات أعلم مما هو عليه ا بنسبة ك اعفة ،وا قب ة عالقاتاه اال تماعياة لاو هاناف عشارة
آالف قخ كصالب اانه لو قرر زايدهتا هل سنة  %7اقل (ل ن بنحو ال ايدة املرهبة) ااناه قاب ة عالقاتاه ساتبلغ العشارين
أل بعد عشر سنوات ..وه اا.
وآقر دعواان ان اْلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
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