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األكويني والسوق :نحو اقتصاد إنساني
ماري ل .هيرشفيلد
محمد السالمي *
عادة ما ينتمي االقتصاديون والالهوتيون إلى عوالم فكرية مختلفة .عند الكتابة عن االقتصاد ،غالبًا ما يكشف الالهوتيون عن جهل محرج بالمبادئ
اهتماما كبي ًرا باألسئلة الالهوتية ،حيث يرفضونها باعتبارها غير علمية أو غير ذات
االقتصادية األساسية .من جانب آخر ،ال يبدي كثير من االقتصاديين
ً
أما الالهوتيين ،يتوقون إلى تناول المخاوف
جانبا.
األخالقية
األسئلة
وضع
إلى
ويميلون
صلة بالحياة المعاصرة .يبحث االقتصاديون في كيفية عمل األسواق
ّ
التي تثيرها نتائج السوق على السلوك الفردي .تسعى ماري ل .هيرشفيلد ،إلى ربط هذين المجالين في عمل مبتكر حول االقتصاد وفكر القديس توما
فإن االقتصاد الراسخ في الفكر األكويني يدمج العديد من رؤى االقتصاديين مع رؤية أوسع
األكويني إلثراء محادثة االقتصاد والالهوت .وفقً ا لهيرشفيلدّ ،
للحياة الجيدة ،ويمنحنا بعدًا نقد ًيا ألوجه القصور األخالقية للرأسمالية الحديثة .في نهج توما األكويني ،ال يمكن التوفيق بين األخالق واالقتصاد إذا بدأنا
بأسئلة ضيقة حول األجور العادلة أو مقبولية الربا حسب وصف الكاتبة .بدالً من ذلك ،يجب أن نبدأ بفهم كيف تخدم الحياة االقتصادية سعادة اإلنسان.
أن الثروة المادية هي سلعة مفيدة وقيمة فقط بقدر ما تسمح للناس باالزدهار .تستخدم هيرشفيلد تلك الرؤية لتطوير حساب
النقطة األساسية هي ّ
اقتصاد إنساني حقيقي تهم فيه االهتمامات العملية والمادية ولكن السعي وراء الثروة من أجل مصلحته ليس هو الهدف النهائي .االقتصاد األكويني
الذي تحدده هيرشفيلد قادر بالتالي على التعامل مع ثقافتنا كما هي ،مع االستمرار في تقديم التوجيه حول كيف يمكننا أن نجعل االقتصاد يخدم الصالح
اإلنساني بشكل أفضل .ماري ل .هيرشفيلد هي أستاذة في االقتصاد والالهوت بجامعة فيالنوفا ،أبحاثها تتمحور حول السياسة االقتصادية.

ت���ش�م��ل امل ��و� �ض ��وع ��ات ال �ت ��ي ت�ن��اق���ش�ه��ا ه�ير��ش�ف�ي�ل��د يف
كتابها :هل ي�ستطيع الالهوت مناق�شة االقت�صاد؟ ما
ال��ذي ميكن �أن ي�ساهم به توما الإكويني ،وه��و راهب
دومينيكي من القرون الو�سطى ،يف فهمنا القت�صاديات
ال �ق ��رن احل� ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن؟ ومل� ��اذا االق �ت �� �ص��اد لي�س
حمايدًا من حيث القيمة كما يعتقد الكثري من النا�س
من منظور املال والرغبة وال�سعادة؟ و�أي�ضاً ملاذا امللكية
اخلا�صة �شيء جيد بالإ�ضافة �إىل مناق�شة عدم امل�ساواة
والعدالة االقت�صادية؟ من هنا ي�أتي الكتاب يف �سبعة
ف�صول .ففي الف�صل الأول ي�أتي بعنوان :خلدمة اهلل
�أو اجل�شع؟ احلوار بني الالهوت واالقت�صاد .والف�صل
ال �ث��اين ب�ع�ن��وان من ��وذج االخ �ت �ي��ار ال�ع�ق�لاين وق �ي��وده.
� ّأم��ا يف الف�صلني الثالث والرابع فتتحدث الكاتبة عن
ال�سعادة والتمرين الإن�ساين املميز للعقل العملي من
منظوري اخللفية امليتافيزيقية والف�ضيلةّ � .أما الف�صل
اخلام�س في�أتي ب�ع�ن��وان :احل�ي��اة االقت�صادية مرتبة
ح�سب ال�سعادة .ويف الف�صل ال�ساد�س :من الليربالية
�إىل العدالة :تعاليم الأكويني ب�ش�أن امللكية اخلا�صة،
والف�صل الأخري نحو اقت�صاد �إن�ساين :نهج عملي.
الف�صل الأول يتعلق مبجال علم الالهوت .ال�سبب يكمن
يف �أننا نحتاج �إىل علم الالهوت االقت�صادي ،على عك�س
االقت�صاديات الب�سيطة ،ل ّأن «االقت�صاد نف�سه ال ميكن
�أن يوفر �إطا ًرا ي�أمر باالزدهار االقت�صادي �إىل الأطراف
العليا ،ف��االزده��ار االقت�صادي يجب �أن يخدم اجلميع
وم��ن هنا ميكن �أن يوفر اخلطاب الأخ�لاق��ي املت�أ�صل
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يف ال�لاه��وت ه��ذا الإط ��ار على ح�سب و��ص��ف الكاتبة.
لكن ه��ذا بحد ذات��ه ال يوحي ب ��أي �شيء يتعلق مبدى
ارتباط االقت�صاد بالالهوت .ما زلنا بحاجة �إىل معرفة
الأ�ساليب واحل��دود ال�صحيحة لالقت�صاد الالهوتي.
من هنا فهري�شفيلد تدر�س ثالثة احتماالت :الالهوت
كم�ساهم لالقت�صاد ،وتق�سيم العمل بني االقت�صاد وعلم
الالهوت ،والنقد الالهوتي لبنية االقت�صاد.
الف�صل ال �ث��اين ه��و مل�ح��ة ع��ام��ة ع��ن من ��وذج االخ�ت�ي��ار
ال�ع�ق�لاين الأرث��وذك �� �س��ي .تلخ�ص هري�شفيلد ب�شكل
مفيد افرتا�ضات النموذج وحمتواه ،كما ت�سرد العديد
من التحديات لهذا النموذج ال��ذي يطرح م�شاركتها
يف تف�سري الأك��وي�ن��ي يف الف�صول الالحقة .ت�شرح يف
وق��ت واح��د وتدعم العديد من امل�ب��ادئ التي يعتربها
االق �ت �� �ص ��ادي ��ون �أم� � ��را م �ف ��روغ ��ا م �ن ��ه ،م �ث��ل ال�ت�م�ي�ي��ز
الإيجابي املعياري ،والعالقة بني املنفعة والرفاهية،
وطبيعة العقالنية .رغم �أن هري�شفيلد تنتقد جوانب
االخ �ت �ي��ار ال �ع �ق�لاين� ،إال �أ ّن �ه ��ا ت�ت�ح��دى احل �ج��ج �ضد
االختيار العقالين التي يقوم بها غري االقت�صاديني،
والتي تبني كيف �أن العديد من االنتقادات املعيارية
ت�سيء لفهم طبيعة االقت�صاد.
� ّأم ��ا يف الف�صل ال�ث��ال��ث ي�ق��دم ال�ك�ت��اب ملحة ع��ام��ة عن
ن �ظ��ري��ات الأك ��وي �ن ��ي ح ��ول ال���س�ب��ب ال�ع�م�ل��ي واحل �ي��اة
اجل�ي��دة ،م�شددًا على �أوج��ه الت�شابه واالخ�ت�لاف بني
االقت�صاديني ومن��وذج االختيار العقالين .يعتقد كل
م��ن الأك��وي �ن��ي واالق�ت���ص��ادي�ين �أن الب�شر يت�صرفون

ل�ت�ح�ق�ي��ق غ ��اي ��ة ،ح �ي��ث ي���ص��ف ت��وم��ا���س ه ��ذه ال�غ��اي��ة
بال�سعادة ،يف حني ي�سميها االقت�صاديون بالفائدة .ومع
ذلك ،ف�إنّ فهم الأكويني لتلك الغاية يختلف اختال ًفا
ريا عن الفهم الذي يت�صوره االقت�صاديون .على وجه
كب ً
اخل�صو�ص ،يرتكز مفهوم الأكويني لل�سعادة على فكرة
كمال كينونة الفرد .يتميز الأكويني عن االقت�صاديني
يف �إ� �ص ��راره امل� ��زدوج ع�ل��ى اجل��ان��ب الأخ�ل�اق ��ي جلميع
اخل�ي��ارات ،بالإ�ضافة �إىل التزامه مبفهوم مو�ضوعي
ل�ل�خ�ير ،وال� ��ذي ي�ع��د م �ع �ي��ا ًرا مي�ك��ن ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص من
خ�لال��ه احل �ك��م ع �ل��ى �أح �ك��ام �ه��م .ي�ستك�شف الف�صل
ه��ذه اجل��وان��ب من فكر الأك��وي�ن��ي ،وكذلك التزاماته
امليتافيزيقية الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي متنحهم م�ع�ن��ى .مفتاح
الأكويني يف الأخالق والعقل هو االعرتاف ب�أنّ اخليار
الإن�ساين هو لي�س حول احل�صول على ما نريد بكفاءة
بقدر ما يتعلق بتعلم كيفية احل�صول على ما هو جيد
حقا.
الف�صل الرابع يتحول من امليتافيزيقيا �إىل الأخالق.
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أ ّن ��ه �أق���ص��ر ف�صل يف ال �ك �ت��اب ،تقدم
هري�شفيلد ال�ق��راء �إىل النظرة الأر�سطية للف�ضيلة
وال���س�ع��ادة الإن���س��ان�ي��ة ،كما يو�ضح كيف يختلف هذا
احل�ساب عن من��وذج االختيار العقالين القيا�سي من
حيث علم الوجود االختياري وطبيعة ال�سعادة.
ال�ف���ص��ل ال���س��اد���س ه��و الأك �ث�ر ت��رك �ي � ًزا ع�ل��ى امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي ،حيث �إن��ه يتناول تداعيات حجج الأكويني
على حقوق امللكية والأ�سواق والعدالة االقت�صادية� .إنه

شعبان 1440هـ  -أبريل 2019م

ف�صل ج��ذاب ،والتناق�ض بني االقت�صاد الأرثوذك�سي
و�إعادة بناء هري�شفيلد للأكويني .رمبا من امل�ستغرب
�أن الأكويني هو حماور مفيد لالقت�صاديني يف الع�صر
احلديث لأنه يجادل ب�أن امللكية اخلا�صة هي �شرعية،
ول�ي���س��ت ف�ق��ط ت �ن � ً
�ازل ع��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ب���ش��ري��ة .وم��ع
ذلك ،هناك تباينات بني وجهات نظر توما�س وخرباء
االق�ت���ص��اد احل��دي��ث ح ��ول ن�ه��اي��ة امل�م�ت�ل�ك��ات وتبادلها
ب�شكل �صحيح .بالن�سبة �إىل الأكويني« ،ميتد احلق يف
امللكية اخلا�صة فقط �إىل القدرة على �شراء الب�ضائع
وتوزيعها.
�أم��ا الف�صل الأخ�ير فهو عبارة عن خال�صة وامتداد
للر�ؤى التي مت التو�صل �إليها من خ�لال اجلمع بني
االقت�صاد الأرثوذك�سي مع اقت�صاديات توما�س .تقول
ه�ير��ش�ف�ي�ل��د �إن ��ه م ��ن امل �ث ��ايل �أن ن�ت��وق��ع م ��ن اجل�ه��ات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ف��اع�ل��ة ت��وج�ي��ه نف�سها ن�ح��و امل�صلحة
العامة يف ك��ل م��ن الأن�شطة االقت�صادية ال�شخ�صية
وامل�ؤ�س�سية ،لكن ال ي��زال �إط��ار الأكويني يقدم الكثري
لكل من العلوم االجتماعية الإر�شادية والتو�ضيحية.
تنتقد هري�شفيلد االقت�صاديني لإ�صرارهم ب�شدة على
التمييز الإيجابي املعياري ،بينما يعاملون الكفاءة يف
وقت واحد كهدف �سيا�سي غري مقبول .وخل�صت �إىل
ال�ت��أك�ي��د م��ن ج��دي��د على �أن االق�ت���ص��اد ،ال ��ذي ف�سره
الأكويني ،له مكان ذو معنى يف املحادثة العامة متعددة
التخ�ص�صات حول العدالة واحلياة الفا�ضلة واملجتمع
ال�صالح.
هري�شفيلد جنحت ب�شكل مثري للإعجاب يف تطوير
ارت �ب��اط اله��وت��ي غني باالقت�صاد .ت�ق��دم هري�شفيلد
منوذجا جذا ًبا ومتطو ًرا لكيفية التعامل مع الالهوت
ً
يف االقت�صاد .ت�شري الكاتبة �إىل �أن الالهوتيني غالباً
م��ا يقدمون فقط م��ذك��رة الهوتية العتماد �سيا�سات
اقت�صادية يف�ضلونها بالفعل لأ�سباب غري الهوتية.
وبالتايل فهم يف�شلون يف �أخذ حجج اقت�صادية معينة
بجدية �أو يخلقون تق�سي ًما م�صطن ًعا للعمل حيث
يكت�شف الالهوت نهايات احلياة الب�شرية .يتجاهل هذا
امل��وق��ف التحديات التي ي�شكلها ال�لاه��وت لالقت�صاد
وي�ت�ن��ازل ع��ن الكثري م��ن امل �ب��ادئ الل�ت��زام��ات فل�سفية
غري مف�سرة .تقرتح هري�شفيلد �أن يقوم الالهوتيون
بتطوير ميتافيزيقا غنية ميكن من خاللها التعمق يف
التفكري االقت�صادي.
حت ��اول هري�شفيلد �أي���ض��ا خ�ل��ق ح ��وار ب�ين ال�لاه��وت
واالق �ت �� �ص��اد ،وه ��و �أم� ��ر ي �ق��ول ال �ع��دي��د م ��ن ال��زع�م��اء

الدينيني �إنه �ضروري لكنهم غري قادرين على القيام به.
كم منهم �سيكون قادراً على اخلو�ض يف مناق�شات مثل
الإيجار واحلد الأدنى للأجور كما تفعل هري�شفيلد؟،
تكمن احل�ي�ل��ة يف م��راع��اة حقيقة وج ��ود املو�ضوعية
والتف�ضيالت الذاتية للب�شر التي يتم التعبري عنها
يف العمليات اليومية لل�سوق .ي��رى بع�ض النقاد �أنه
�إذا ك��ان هناك عيب واح��د يف ه��ذا العمل ،فهو �إهماله
للتو�سط بني الالهوت واالقت�صاد� ،أي ال�سيا�سة .تدرك
هري�شفيلد جيدًا احلاجة �إىل ترتيب هرمي للب�ضائع
يف �أي نوع من االقت�صاد  .يبدو لدى توما�س �أن��ه من
غ�ير املحتمل �أن ي�ح��دث مثل ه��ذا ال�ن��وع م��ن الطلب
دون وجود نوع من ال�سلطة وراء ذلك .من �ستكون له
هذه ال�سلطة وكيف �ستتحكم هي �أمور �سيا�سية ولي�ست
اق�ت���ص��ادي��ة .يف غ�ي��اب ال��و��س��اط��ة ال�سيا�سية ،ال ميكن
للنظام ال�لاه��وت��ي لتوما�س �أن يتعاي�ش م��ع النظام
العفوي لل�سوق .تقدم الدميقراطية الليربالية مثل
ه��ذا ال�شكل م��ن �أ��ش�ك��ال ال��و��س��اط��ة .ول�ك��ن يف املقابل،
تك�شف حركاتنا ال�شعوبية املعا�صرة� ،أنها تعمل بطريقة
غري مر�ضية .مثل كل العقالنيني املعا�صرين ،مييل
اخلبري االقت�صادي �إىل البحث عن الدقة الريا�ضية
على وج��ه التحديد لأن ال�لاه��وت والفل�سفة مثريان
ل�ل�ج��دل �إىل ح��د ك�ب�ير وي�ط��ال�ب��ان بال�سيا�سة؛ بينما
يف�ضل االقت�صادي امل�ضمون العملي على النظري .لقد
بذل االقت�صاد احلديث الكثري لرفع م�ستويات املعي�شة
املادية يف جميع �أنحاء العامل ،وف�شل فقط يف الأماكن
التي مل يتم تنفيذها بعد .هذا التقدم حقيقي ويجب
�أخ��ذه بعني االعتبار كما ترى هري�شفيلد .ومع ذلك،

ال ميكن لالقت�صاديني جتنب النظريات من �أج��ل �أن
يكونوا قادرين على التنب�ؤ بال�سلوك الإن�ساين والت�أثري
على ال�سيا�سة العامة .بد�أوا يف ابتكار مناذج «االختيار
ال�ع�ق�لاين» .ه��ذه النماذج تهمل �أخ�لاق�ي��ات الف�ضيلة
باعتبارها غري واقعية �إن مل تكن منافقة.
ي�ت�ي��ح ا��س�ت�ك���ش��اف ه ��ذه امل��و� �ض��وع��ات امل�ي�ت��اف�ي��زي�ق�ي��ة لـ
هري�شفيلد حتليل ال�ع�لاق��ات ب�ين ال���س�ع��ادة الزمنية
غ�ير الكاملة وال�سعادة الق�صوى للر�ؤية الرائعة يف
احل�ي��اة الآخ ��رة .تنظر هري�شفيلد يف كتابات توما�س
ع��ن امل�سائل االق�ت���ص��ادي��ة ،وت�ك��ر���س اهتمامها بعناية
لدفاع توما�س عن احلق يف امللكية اخلا�صة و�إ�صراره
على �أن نطلب الب�ضائع املادية نحو �سعادتنا النهائية.
مناق�شتها للملكية اخلا�صة ت�ضيء ب�شكل خا�ص ،حيث
ي�ؤيد توما�س احلق يف امللكية اخلا�صة ،لكنه لي�س ح ًقا
مطل ًقا وال ي�ستند �إىل حق نظرة جون لوك يف امللكية
الذاتية .احلق يف امللكية اخلا�صة لي�س مطل ًقا لأن اهلل
يخلق �سل ًعا جلميع الأ��ش�خ��ا���ص ولي�س فقط لبع�ض
الأف��راد .ومع ذلك ،فمن الناحية العملية ،تعد امللكية
ً
وفعال للموارد لأنها تخلق
اخلا�صة ا�ستخدا ًما جيدًا
ح��واف��ز للنا�س للعمل ولتنمية مواهبهم .يوفر هذا
امل��وق��ف الدقيق م ��وارد مهمة للم�شاركة يف مناق�شات
ال�ي��وم ح��ول حقوق امللكية وال�ضرائب وع��دم امل�ساواة
االقت�صادية .مع تو�ضيح مفاهيم توما�س االقت�صادية
وامليتافيزيقية ،ف�إن هري�شفيلد تذهب �إىل احلديث مع
الفكر االقت�صادي املعا�صر.
اجل�م�ي��ل يف ه ��ذا ال �ك �ت��اب �أن م�ن��اق���ش��ات هري�شفيلد
االق�ت���ص��ادي��ة �سهلة ال�ف�ه��م ل�غ�ير االق�ت���ص��ادي�ين .كما
تغطي هري�شفيلد � ً
أي�ضا بع�ض احلجج املثرية لالهتمام
حول االقت�صاد ال�سلوكي ،وتناق�ش املتغريات يف مناذج
منوذجا رائ ًعا متمثال
االختيار العقالين .يطور الكتاب
ً
يف مناق�شة العالقة بني الدين واالقت�صاد؛ فالكتاب هو
فريد يف �أطروحته وهو �إ�ضافة لكل املهتمني بعالقة
الإميان باالقت�صاد.
----------------------------------------------الكتاب :األكويني والــســوق :نحو اقتصاد
إنساني.
المؤلف :ماري ل .هيرشفيلد.
الناشر.Harvard University Press :
عدد الصفحات 288 :صفحة.
* كاتب ُعماني
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