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ة  )١( ة االقتصاد  حول تحدید المفهوم اإلسالمي للتنم

ة    ) أ( م الشائعة للتنم عض المفاه ة األمر إلى استعراض  قد نحتاج في بدا
غرضین أساسیین:  ة وذلك  أولهما لكي نحدد مد حاجتنا إلى هذه االقتصاد

ون أكثر دقة  ة. وثانیهما لكي ن ة للتنم لًا في أ دراسة اسالم م جزئًا أو  المفاه
ة في عالم النظرة ثم في عالم التطبی  ان موضع المفهوم اإلسالمي للتنم في ب

عد. ما   ف

ر االقتصاد المعاصر غالًا  ة في الف ة االقتصاد ستخدم مفهوم التنم و
ة لمجمو  عني زادة (Developing Countries)عة البلدان النام الدخل القومي  ل

قي  معدالت ال تسمح  (Real National Income)الحق للمجتمع على مد الزمن 
ًضا على تضیی أو  فقط بزادة متوسط نصیب الفرد من هذا الدخل وٕانما تعمل أ
ة  سد فجوة التخلف االقتصاد بین المجتمع والمجتمعات األكثر تقدًما. وعمل

ة المستخدمة في النشا  ة تشمل زادة العناصر االنتاج ة االقتصاد التنم
ات  االقتصاد سواء عن طر تشغیل المتعطل منها لد المجتمع أو وزادة الكم
ة زادة الكفاءة  ة التنم ضا تتضمن عمل ذلك أ المتاحة من العناصر األكثر ندرة. و

ة لعناصر اإلنتاج المستخدمة في  النشا االقتصاد عن طر إعادة اإلنتاج
ة االستخدام األمثل لها، أو عن طر  االقتصادتوزعها بین قطاعات  غ المختلفة 

مات وفنون اإلنتاج تنطو على استخدام أفضل لهذه  إجراء تغییرات جذرة في تنظ
ل النشا  ل ما سب حدوث تغییرات جذرة في ه تضمن  العناصر. و

سواء نظرنا إلى هذا النشا من جهة الناتج أو التوظف أو االقتصاد القومي 
  میزان المدفوعات.

ان فال  قدر اإلم ة إنما هو مفهوم شامل  ة االقتصاد والمفهوم الساب للتنم
ا الموضوع  ان زوا نقصد من وراءه إبراز وجهة نظر معینة وٕانما القصد هو ب
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قلل (أو ال )١(المختلفة ع ال  الط عض . ولكن هذا  ه التقلیل) من شأن  قصد 
ة  ز على زاو الموضوع والتي تر عض من المهتمین  م التي یتمسك بها ال المفاه
عض الكتاب أن  ة. فمثًال یر  ة العلم ا من الناح ارها فرًضا أهم الزوا اعت معینة 
ة ندرة لد البلدان  عنصر رأس المال على األخص (وهو أكثر العناصر اإلنتاج

ة ة النام ة التنم ة التقدم االقتصاد ولذلك فإن عمل سي لعمل ) هو المحرك الرئ
ن على  م الرأسمالي إلى أقصى حد مم غي أن تقترن بهدف زادة معدالت التر ین
ة (التكنولوجي) أهم  ر الفنون اإلنتاج عتقد أن تطو عض اآلخر  مد الزمن. وال

ة التن أنها سلسلة من التغییرات من أ شيء آخر حتى یذهب إلى تعرف عمل ة  م
عتقد أن مفهوم  في الطرق والنسب التي تمزج بها عناصر اإلنتاج. وعض الكتاب 
ة للعامل عن طر إعادة توزع  ق ة الحق ارتفاع اإلنتاج ط أساًسا  ة مرت التنم

  عنصر العمل بین األنشطة المختلفة على مستو االقتصاد القومي.

لة من الزمن ة وأثرها في  ولفترة طو ر للعوامل االجتماع ن هناك ذ لم 
: أولهما ا سیین في اعتقاد ة وذلك لسببین رئ ة االقتصاد ة التنم لمفهوم عمل

والذ شاع استخدامه في التحلیل  (Pure Economics)التجرد لالقتصاد 
مقتضاه عزل العوام ) وتم  الد ل االقتصاد في القرن الحالي (القرن العشرون الم

ار  ة، ثانیهما عدم وجود أف افة العوامل غیر االقتصاد ة عزًال تاًما عن  االقتصاد
ة.  ة واالجتماع ة رجال االقتصاد للرط بین العوامل االقتصاد محددة لد غالب
ة بلدان العالم وٕازاء فشل  لة التخلف االقتصاد لد غالب ولكن إزاء استمرار مش

اسات االقتصاد لة الخطیرة بدأ األسالیب والس ة المجردة في معالجة هذه المش

                                        
(1) Kindleberger, C.P. and Herrick, B., “Economic Development” (MCGraw_Hill 

Kogakusha, Ltd, 1977), CH. 1. 

ذلك:  سر أحمدو ة، عبدالرحمن  ة االقتصاد ة،  دراسات في التنم حوث والدراسات العر (معهد ال
  .٧٩- ٧٧ص:  ص م)،١٩٧٣القاهرة، 
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ًطا  ة تتضمن ترا ة االقتصاد ة للتنم م أكثر واقع قترح مفاه عض االقتصادیین 
ة ة واالجتماع في  (Hagen) )٢(. ومن أبرز هؤالء هاجنبین الناحیتین االقتصاد

. نظر ة التنم (Peasant Society)ته عن المجتمع القرو ة حیث یر أن عمل
ة البد وأن تتضمن  معدالت منخفضة  االنتقالاالقتصاد من مجتمع قرو یتمیز 

ارتفاع   ن الرأسمالي والتقدم التكنولوجي إلى  مجتمع حدیث یتمیز  المعدالت للتكو
ذلك هوزلتز ورة. و ة للبلد  )٣(المذ عتبر أن تهیئة الظروف االجتماع الذ 

سمح بنمو أعداد المنظمین  ل  ش ام القادرن على ال (Entrepreneurs)المختلف  ق
ة التجدید  ة هي المحرك  (Innovations)عمل هو أهم شيء حیث أن هذه العمل

ورة وغیرها ف ة وهذه المحاوالت  المذ ة االقتصاد ة التنم سي لعمل عد الرئ ما 
ة حتى  ة االقتصاد م دراسة التنم ة في صم ساعدت على إدخال العوامل االجتماع

ح شیًئا عادًا  ةأص ة/االجتماع ة االقتصاد عض عن التنم عد أن  اآلن أن یتكلم ال
عد شیئا غرًا ومستهجنا في فترة مضت.   ان هذا 

م   ) ب( ة مفاه حاجة إلى التأكید على أن اإلسالم ال یرفض أ نحن اآلن 
ة طالما  لة من المشاكل الدنیو ن أن یواجه بها الفرد أو المجتمع مش م ة  موضوع
ادئ التي أرسیت دعائمها في  ًال أو جوهًرا مع الم م ال تتعارض ش أن هذه المفاه

ع ة المطهرة. ولكن  د هذا ال بد من إقامة التفرقة بین الكتاب الكرم والسنة النبو
ة لمشاكل  م معینة وضع ة قبول أو عدم رفض مفاه ان أمرن: األمر األول إم
ة واألمر الثاني  معینة على أساس عدم تعارضها مع الشرعة والعقیدة اإلسالم

لة على أساس  ا مفهوم إسالمي مستقل لنفس المش ة استن ان  .االجتهادإم

                                        
(2) Hagen, E.E., “An Analytical Model of the Transition to Economic Growth” M.I,T, 

CIS (Doc. ‘C/57/12) 
(3) Hoselitz, B.F., “Noneconomic Factors in Economic Development”, American Econ. 

Review, May 1957. 
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ة وعلى هذا فإننا  قة للتنم م السا عض المفاه ع عمًال أن نستفید من  نستط
ة. ولكننا من  ة النام لة التخلف في البلدان اإلسالم ة في مواجهتنا لمش االقتصاد
نا من وضع مفهوم  ثیر إذا تم ون في وضع أفضل  ة أخر سوف ن ناح

لة التخلف وٕارساء قواعد عمل ة. و إسالمي مستقل لمواجهة مش نحب أن ة التنم
د أن وضع عني عدم االستفادة من  نؤ ة ال  مثل هذا المفهوم اإلسالمي للتنم

شر من واقع التجرة  مجهود ال ة التي تطورت  ة الوضع ار العلم عض األف
ادئ اإلسالم.  ار "محایدة" أو ال تتعارض مع م والخطأ وذلك طالما أن هذه األف

شجعنا على االجتهاد في سبیل وضع م ة ما سب أن ومما  فهوم إسالمي للتنم
/ اجتماعي واإلسالم  حت في حاجة إلى مفهوم اقتصاد ة أص رناه في أن التنم ذ

مة في هذا المجال. ومما یدفعنا ما هو معروف له وجهة نظر  ة وسل إیجاب
ة تنتمي حالًا إلى ما  ة البلدان اإلسالم ًعا على االجتهاد أن غالب لزمنا جم و

تلة ا ة درجة سمى  أ ة  ة وأنها تقف عاجزة عن دفع عجلة التنم لبلدان النام
  ملحوظة من النجاح.

ن إرساء  ة(جـ) من المم ة االقتصاد على أساس  المفهوم اإلسالمي التنم
ات من القرآن الكرم هي:    آ

م: ان غفارا ( سم هللا الرحمن الرح م إنه  ) یرسل ١٠فقلت استغفروا ر
م مدرا جعل لكم ١١را (السماء عل جعل لكم جنات و نین و أموال و م  مدد ) و

اته بإذن ره والذ ١٢أنهارا ( ه السالم) والبلد الطیب یخرج ن )  (من سورة نوح عل
رون ( ش ات لقوم  ذلك نصرف اآل دا  )  (األعراف). ولو ٥٨خبث ال یخرج إال ن
ات من السما ذبوا أن أهل القر آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بر ء واألرض ولكن 

سبون ( انوا  ما    )، (األعراف).٩٦فأخذناهم 
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ات  ه السالم موجه إلى ١٢، ١١، ١٠والحدیث في اآل ، من سورة نوح عل
أن قوم هذا النبي، ونجد أن الرزق الوفیر الموعود لهم دالة لالستغفار. والمعروف 

ثیر في قول ابن  م  قوم نوح لم یؤمنوا فلم یتحق ذلك لهم. و مدد تفسیره وقوله (و
جعل لكم أنهارا)، أ إذا تبتم إلى هللا  جعل لكم جنات و نین و أموال و
ات السماء وأنبت لكم من  م وأسقاكم من بر ثر الرزق عل واستغفرتموه وأطعتموه 
نین أ أعطاكم  أموال و م  ات األرض وأنبت لكم الزرع وأدراكم الضرع وأمد بر

األنهار الجارة بینها، األموال واألوالد وج عل لكم جنات فیها أنواع الثمار وخللها 
ة  الترغیب. أما اآل من األعراف فقد تحمل معنى أن  ٥٨وهذا مقام الدعوة 

اتها سرًعا حسًنا وأن األرض الردیئة تحتاج إلى مجهودات  ة یخرج ن األرض، الطی
ات ولقد ات اخ وغیرها من المخص جه إلى هذا المعنى عدد شدیدة وٕالى استخدام الس

سیًرا للمؤمنین وصحًا  حانه وتعالى یجعل أمر الرزق سهًال  من المفسرن. وهللا س
ة في  مان. ولقد اعتمد ابن خلدون على هذه اآل عسیًرا للذین خرجوا من دائرة اإل
ة  ة فزرعوا أراضیها الخص تفسیر وضع المسلمین حینما عاشوا في الدولة األندلس

ة )٤(خیرها الوفیروتمتعوا ب . ثم إنه لما طرد المسلمون من أرض األندلس الخص
حر فاضطروا إلى زراعة أراضي قلیلة  عد أن تدهورت أحوالهم لجأوا إلى شواطئ ال
ة.  ات، الزراع ة واستخدام المخص أعمال إضاف ننا إال  م ن ذلك  ة ولم  الخصو

عض المفسرن إلى التأكید على أن البلد  الطیب هو البلد الذ صلح حال واتجه 
. مان والتقو اإل   أهله 

ة في حدیث  األرض الطی ه وسلم المؤمن  ه رسول هللا صلى هللا عل ولقد ش
رات والفواحش فال  ائع أهله فشاعت في المن له. أما البلد الخبیث فهو الذ خبثت ط

                                        
القاهرة، صالمقدمة، عبدالرحمن ابن خلدون ) ٤( عة دار الشعب  ذلك ٣٢٨، ط عبدالرحمن ، و

، سر أحمد ر االقتصاد ة التجارة، مساهمة ابن خلدون في الف ل ، جامعة مجلة 
ندرة، العدد الثاني السنة اإل   .٩٤م، ص١٩٧٨-١٥س
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س د وذلك على ع مشقة وعناء ون اته أو ال یتحق رزقه إال  البلد الطیب  یخرج ن
اته من األ سیًرا وفیًراالذ یخرج ن . وهناك في القرآن الكرم في رض أو یتحق رزقه 

أتیها  انت آمنة مطمئنة  مواضع أخر ما یرجح هذا المعنى "وضرب هللا مثًال قرة 
انوا  ما  اس الجوع والخوف  أنعم هللا فأذاقها هللا ل فرت  ان ف ل م رزقها رغًدا من 

ة () ١١٢" (صنعون  ) األعراف تأكید على أن الرزق الوفیر ٩٦النحل. وفي اآل
 ، مان أهل القر ع إل ات) سواء من السماء أو األرض إنما هو أمر تا ونموه (البر
ه  ما جاءتهم  هم  ثیر في قوله تعالى "آمنوا واتقوا" أ آمنت قلو قول ابن  وتقواهم. و

فعل  عته واتقوا  ه وات الطاعات وترك المحرمات.. "لفتحنا علیهم الرسل وصدقت 
ات األرض ات من السماء واألرض" أ قطر السماء ون   .بر

س إلى الفرد.  ًعا موجه إلى الجماعة ول ات جم والحظ أن الحدیث في هذه اآل
ل وال  ل أو المجتمع  ة نقول أن األمر هنا یخص االقتصاد  وفي اللغة االقتصاد

 (Macro Analysis)یدخل في نطاق التحلیل الكلي  من ثمیخص الفرد أو الجزء، و 
س التحلیل الجزئي  ه من هذه المالحظة  (Micro Analysis)ول والمعنى الذ نخرج 

ة تدخل  ة االقتصاد عرفوه ألن دراسة التنم هم رجال االقتصاد المعاصرن أن  دقی و
  .في نطاق التحلیل الكلي

ع أن نقول أن هناك وعد إلهي ألهل أ بلد أو مجتمع  وعلى ذلك نستط
مان والتقو  عودوا وساروا في طر اإل هم وعزموا أن ال  أنهم إذا خرجوا من ذنو
ل شيء  زدهم من فضله وهو على  حانه وتعالى یرزقهم رزًقا طیًا وفیًرا و فإنه س

ة فإنها إذا شاعت بین أهل قدیر. أما الغفلة عن طاعة هللا واالستغراق  في المعص
حرمهم من األمن والطمأنینة في  ه ف بلد فإنها تعرضهم لسخط هللا تعالى وغض
أتیهم رزقهم أبًدا طیًا  ان فال  ه، ومهما  اء الحصول عل حملهم هم وأع الرزق، و
ائع الناس وابتعادهم عن طر  ما هو الحال مع المؤمنین. وٕان خبث ط سیًرا 

عمل الصالحون ولكنهم  الح عملون مثلما  ون إال سبًا في المعاناة، ف لن 
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عمل الصالحون حتى  عملون لوقت أكبر مما  حصلون على ناتج أقل، أو 
عني هذا في علم  ًدا). وال  حصلوا على نفس الناتج (والذ خبث ال یخرج إال ن

د االقتصاد إال شیًئا واحًدا وهو انخفاض الكفاءة اإلنتاج ة للعاملین وهو طر مؤ
. وثمة  :إلى التخلف االقتصاد المفهوم الساب   ملحوظتان أساسیتان تتعلقان 

ین  األولى: ة والتقدم االجتماعي من جهة و ة االقتصاد أن العالقة بین التنم
ة ألهل أ بلد ألنها تعتبر عن وعد  النس حة  مان والتقو من جهة أخر صح اإل

لكن هل معنى هذا أن المجتمعات التي سارت في طر الكفر ال أو قانون إلهي. و 
تتقدم اقتصادًا؟. الواقع أن هناك أدلة وفیرة في القرآن تشیر إلى أن المجتمعات 
مد الكافرن في  حانه وتعالى  غیر المؤمنة لها قانونها الخاص بها. فاهلل س

انهم  ا وزنتها ولكن إلىطغ زدهم من نعم الدن حین، إلى أجل مسمى  عمهون و
ات  ما تدل اآل انوا  أخذهم أخذ عزز مقتدر. مثال هذا قوم فرعون  عنده ثم 
مة، في حالة تقدم اقتصاد  تشفات األثرة لمصر القد ما تشیر الم ة و القرآن
حانه وتعالى أنذرهم على لسان موسى  مان. ولكن هللا س عدهم عن اإل بیر رغم 

ه السالم ثم أخذهم أ قول مؤمن آل عل عد حین. وفي سورة غافر  خذ عزز مقتدر 
ا قوم لكم  ه السالم " عد أن  جاءهم موسى عل اهم  عظ قومه منذًرا إ فرعون وهو 
أس هللا إن جاءنا قال فرعون ما  الملك الیوم ظاهرن في األرض فمن ینصرنا من 

م إال ما أر  م إال سبیل الرشاد" (أر لقد بلغ اعتداد غافر). و  –٢٩وما أهد
قوته وملك م األعلى). (فرعون  ا –٢٤ه أن قال (أنا ر  النازعات)، وقال فرعون 

اب ( اب السماوات فاطلع إلى إله ٣٦همان ابن لي صرًحا لعلي أبلغ األس ) أس
حانه وتعالى "ولقد أخذنا آل فرعون ٣٧موسى" ... ( قول الح س ) (غافر). ثم 
رون (قص من الثمرات السنین ون قول "فأرسلنا علیهم  –١٣٠لعلهم یذ األعراف) و

انوا قوًما  ات مفصالت فاستكبروا و الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آ
م  –١٢٣مجرمین ( الغرق "فانتقمنا منهم فأغرقناهم في ال انت نهایتهم  األعراف) و

ذبوا  انوا عنها غافلین" (أنهم  اتنا و   األعراف). –١٣٦آ
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تكرر جوهر المعنى في  ة تعبثون (و ل رع آ ) ١٢٨قوم هود: "أتبنون 
ارن (١٢٩وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ( طشتم ج طشتم  ) فاتقوا ١٣٠) وٕاذا 

عون ( ما تعلمون (١٣١هللا وأط م  نین ١٣٢) واتقوا الذ أمد أنعام و م  ) أمد
م عذاب یوم ع١٣٤) وجنات وعیون (١٣٣( م () إني أخاف عل ) ١٣٥ظ

ون في ما ههنا آمنین ( ذلك في حدیث صالح إلى ثمود" أتتر ) ١٤٦(الشعراء) و
م (١٤٧في جنات وعیون ( ال ١٤٨) وزروع ونخل طلعها هض ) وتنحتون من الج

عون (١٤٩بیوًتا فارهین ( عوا أمر المسرفین (١٥٠) فاتقوا هللا وأط ) ١٥١) وال تط
ات تدل على ع هذه اآل منح الكافرن من  (الشعراء) وجم حانه وتعالى  أن هللا س

ة ( الطاغ مها ولكن إلى حین.. "فأما ثمود فأهلكوا  ا ونع ) وأما عاد ٥متع الدن
ة ( ة تجمع شمل المعنى المقصود" ) الحاقة ٦فأهلكوا برح صرصر عات ة اآلت واآل

فروا إنما نملي لهم خیر ألنفسهم إنما نملي لهم لیزدا دوا إثًما ولهم وال تحسبن الذین 
 األعراف). –١٧٨عذاب مهین" (

ة  بنتیجة هامةوسوف نخرج من هذا  اس التنم تخص موضوع ق
انت جادة في طر التقدم  ة إن  صح للمجتمعات اإلسالم ة. فال  االقتصاد
مقارنة درجة التقدم االقتصاد لدیها بدرجة التقدم  االقتصاد أن تشغل نفسها 
ة لها قانون یخصها  ة. فالبلدان اإلسالم االقتصاد في المجتمعات غیر اإلسالم

حران هذا عذب والبلدان غیر اإلسال ال ة لها قانون آخر یخصها، والطرفان  م
ة ولكن بینهما  ان في المعامالت الدنیو ه وهذا ملح أجاج وقد یلتق فرات سائغ شرا
اب التأدیب اإللهي لها وهو راجع  ة من  ان. إن تخلف البلدان اإلسالم غ برزخ ال ی

عدها عن طر الصواب  اهلل والتم –إلى  مان  شرعته التي أراد طر اإل سك 
ة بدینها الحنیف دلیل  ة ما دامت متمس بها صالح بني آدم، وتقدم البلدان اإلسالم
ة فهو غضب من  حانه وتعالى. أما تخلف البلدان غیر اإلسالم على رضا هللا س
حانه وتعالى إلى أجل مسمى إلى أن  هللا وتقدمها وازدهارها استدراج من هللا س

  الشدید.حین وقت العقاب 
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ة في حد ذاتها تدلنا  ولعل مفردات الناتج القومي في البلدان غیر اإلسالم
نة. ة غیر مم ین مجموعة البلدان اإلسالم  على أن المقارنة بین هذه المجموعة و

ات  لدفمن ضمن مفردات الناتج القومي  من ال یؤمنون نجد الخمور والمشرو
ة ونجد إنتاج لحم الخنزر وشحمه ونجد إیرادات المالهي والنواد التي  الكحول

ثیر  سر، وغیر ذلك  ع الم قوم نشاطها على استغالل غرزة الجنس وعلى تشج
یف المقارنة؟ من الكسب الحرام   .. ف

ر أن جوهر ما حدث لقوم فرعون وعاد وثمود  ة هذه المالحظة نذ وفي نها
مة تكرر في الماضي لبلدان وحضار  ة وغیرهم في العصور القد ات غیر إسالم

ان لدیها من  ل ما  اًرا شدیًدا طمس  وصلت إلى أوج مجدها الدنیو ثم انهارت انه
ة قبل  ة والفارس مظاهر تقدم اقتصاد أو غیره ومثال ذلك االمبراطورة الرومان
ة  عد انتشاره. أما في عصرنا الحدیث فإن عدید من البلدان األورو ظهور اإلسالم و

نت خالل الق ، تم بر ة  رنین الثامن عشر والتاسع عشر من تحقی حضارات ماد
ا  ا وأفرق طرة على عدید من بلدان آس نت من الس ثم زادت قوتها حتى أنها تم
الد شهد حرین عالمیتین طاحنتین حطمتا المئات  ا ولكن القرن العشرن الم وأمر

عضهم بل واآلالف من المصانع وخرت المزارع وهدمت المنازل وف رقت األهل عن 
عض و  ة لها مالیین األنفس قتلىال قنابل الطائرات والمدافع وتحت  راح ضح
ات، ا انت  الد ة خیر ما  ان في هذه الحضارات الماد ارات المدرعة. ولو  والس

الرغم من  راه مائلة في أذهان الذین شاهدوه. و ذا عقاًا شدیًدا ما زالت ذ لتعاقب ه
ًعا  استمرار الحضارة ا وازدهارها إال أننا نعلم جم ا وأمر ة في مجتمعات أورو الماد

ة  ك األسر وتعاني من األمراض االجتماع أن هذه المجتمعات تعاني من التف
علم سو  ة والقل وتفشت فیهما جرائم الزنا واللوا وحوادث االنتحار إلخ. وال  والنفس

یف  ة هذه المجتمعات و ولكنها على أ حال من األحوال، ال هللا متى تكون نها
عض الذین نسوا هللا  ما یتطرق على أذهان ال یجب أن تؤخذ على أنها قدوة ومثال 
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ة والتقدم االجتماعي  ة االقتصاد فأنساهم أنفسهم وظنوا بجهل أن ال طر إلى التنم
ة.إال عن طر  ة الماد   محاكاة الحضارة العر

ة: ة تتوقف على االستغفار  المالحظة الثان ة االقتصاد أن التنم إن القول 
عني أبًدا عدم إعمال العقل  مانهم وتقواهم ال  من أهل المجتمع وصالتهم وزادة إ
قة األمر في  ة النشا االجتماعي. إننا في حق ة تنم ف شر في  أو التدبر ال

اقتصادیین مسلمین في العالقة بین االستغف ر  ار والخروج من إطار حاجة ألن نف
ة  م اإلسالم الق التخلف االقتصاد واالجتماعي؟ وفي العالقة بین درجة التمسك 
ل هذا ثم نحاول أن  ة؟ إن علینا أن نحاول فهم  ة االقتصاد ین درجة التنم و
ه عملًا في  عتمد عل ن أن  م ه من "معرفة" في إطار علمي  نضع ما نتوصل إل

لة التخلف ا ة مواجهة مش القتصاد واالجتماعي وفي السعي نحو تحقی التنم
أننا قد  جب أن نفز  سیر و سهل أو  س  الشاملة للمجتمع اإلسالمي أن األمر ل
حانه وتعالى وما  ول إلى هللا س نخطئ في مثل هذه المحاوالت ولكن األمر مو

حدث من خطأ  ن أن  م مة مقبولة فمن هللا أما ما  ه من نتائج سل فهو نخرج 
قول "ما  م إذ  س إال نتیجة جهلنا وقصورنا ونستغفر هللا منه.. وصدق هللا العظ ل

ك من سیئة فمن نفسك". ك من حسنة فمن هللا وما أصا   أصا

ة: )٢( ة االقتصاد  عناصر التنم

ة  ة االقتصاد ة للتنم إن الهدف اآلن هو استخراج القواعد األساس
ة من القرآن والسنة ومن الف ًما وحاضًرا.واالجتماع   ر اإلسالمي عموًما قد

تب في موضوعات االقتصاد اإلسالمي عموًما  احث أن ما  وفي اعتقاد ال
ة – ل خاص في موضوع التنم ش ًال للعرض على أ یجب  -  رما  ون قا أن 

فئة من المهتمین سواء مسلمین أو غیر مسلمین وذلك تأكیًدا على قوة الحجة 
ة التي نستند إل م العلم ة مفاه رنا من قبل إن اإلسالم ال یرفض أ یها. ولقد ذ
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ة طالما أن هذه  لة من مشاكله الدنیو ن أن یواجه بها المجتمع مش م ة  موضوع
ة التي أرسى دعائمها  ادئ األساس ًال أو جوهًرا مع الم م ال تتعارض ش المفاه

یف أن من ًضا  رنا أ ح. ولكننا ذ األفضل التوصل  القرآن الكرم والحدیث الصح
ًال  حثنا هذا المفهوم تفص ة و لة التنم إلى مفهوم إسالمي مستقل لمواجهة مش
ة  المفهوم اإلسالمي للتنم ما یلي سنتمسك  تاب هللا العزز. وف مستندین إلى 
ا تاًما ال نحید عنه وسوف نستخدم هذا المفهوم  ه تمسً ة الذ توصلنا إل االقتصاد

ارزة في ونحن نتعرض ألرعة ع ة و حث أساس ة تعتبر  ة االقتصاد ناصر للتنم
ة المناخ االقتصاد  ة. هذه العناصر هي إصالح معظم النظرات الوضع
ل عام وفي  ش ن رأس المال في االقتصاد  واالجتماعي، ارتفاع معدل تكو
ل مستمر  ش ة (التكنولوجي)  ل خاص تقدم الفنون االنتاج ش األنشطة الرائدة 

س معنى األخذ بهذه العناصر األرعة أننا نقر  واتساع األسواق داخلًا وخارجًا. ول
ة أل درجة من الدرجات. هذا األمر غیر وارد لدینا  ة نظرة وضع أ ضمنًا 
شر  ل ما نرد أن نقول هو أن العقل ال اشر. إن  اشر أو غیر م ل م ش

ة هذه العناصر للت شرة قد أثبتت أهم ة ونرد اآلن أن والتجرة ال ة االقتصاد نم
نستخدم المفهوم اإلسالمي لكي نناقش ونحلل هذه العناصر ونر بوضوح العالقة 
ع  بین مضمون هذا المفهوم ومضمون هذه العناصر ومن خالل هذا العمل نستط
ة في اإلسالم ونرتبها  ة واالجتماع ة االقتصاد ة للتم أن نستخرج القواعد األساس

ا ة.وفًقا ألهم   تها النسب
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ة المناخ االقتصاد واالجتماعي:(أوًال)    صالح
 ، ة المناخ االقتصاد یتف العدید من رجال االقتصاد على أن صالح
ة، إال  ة االقتصاد ة التنم واالجتماعي للبلد شر أساسي وضرور للتهیئة لعمل
ة اعتقدت أن  ة. فالمدرسة الكالس أنهم قد یختلفون في مفهوم هذه الصالح

ة زادة الثروة  ة المناخ المالئم لعمل تتطلب عدم تدخل  -  أو النمو –صالح
ة والمنافسة  ادة الحرة االقتصاد ذلك س ومة في النشا االقتصاد لألفراد و الح

ة  )٥((Schumpeter)سواق. واعتقد شومبیتر الكاملة في األ ة المناخ للتنم أن صالح
قودون النشا  ة المناخ المالئم للمنظمین حیث أنهم هم الذین  إنما تعني صالح

ة التجدید للمجتمع وهم الذین یتحاإلنتاجي  والتي  (Innovation)ملون مخاطرة عمل
س الذ هاجم النشا  ة حتى مار ة االقتصاد ة النمو أو التنم هي جوهر عمل
ادة القوانین والظروف المالئمة للرأسمالیین شر أساسي  شدة اعتقد أن س الرأسمالي 

نوا من الت تم قوموا بنشاطهم اإلنتاجي و مسلمین لكي  ة لنا  النس اًعا. و ه ت وسع ف
التمسك  ة إال  ة التنم ون صالًحا لعمل فإن المناخ االقتصاد واالجتماعي لن 
ة  مان والتقو وحیث یتمسك غالب سبیل لإل حانه وتعالى  م التي أرساها الح س الق

ون مستوفًا. أما م فإن الشر األساسي األول  ان  أفراد المجتمع بهذه الق إذا 
ما  ة  ضعونها في مرتبتها المناس م أو ال  ة أفراد المجتمع ال یهتمون بهذه الق غالب
ة التي تخلفت اقتصادًا واجتماعًا خالل القرون  ثیر من البلدان اإلسالم حدث في 
ح والعودة إلى  ح وأول خطوة في طر التصح ستلزم التصح ة فإن األمر  الماض

ةاالستهللا تتمثل في  ان غفاًرا. یرسل السماء غفار والتو م إنه  . "فقلت استغفروا ر
ه السالم.  ات التي سب أن استشهدنا بها من سورة نوح عل م مدراًرا.. إلخ اآل عل
وقد یتعجب القارئ المعاصر من هذا التقرر، وله أن یتعجب حیث غابت هنا أو 
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لمات ومعاني أصیلة وحلت م لمات ومعاني تاهت منا نحن المسلمون  حلها 
لمة االستغفار أو  مستوردة دخیلة من القاموس الغري أو الشرقي. نعم قد تبدو 
ارات  ة بینما تبدو ع ة االقتصاد ة المسمع في مجال الكالم عن التنم ة غر التو
م الذاتي "أو" النقد الذاتي مقبولة تماًما وذات رنین خاص  ح المسار" أو التقی "تصح

األهم قة األمر جانب یوحي  مثل في حق ارات  ارة من هذه الع ل ع ة والواقع أن 
ة إذا فهمناه على مستو المجتمع  من الجوانب العدیدة لمفهوم االستغفار أو التو

ة في الرجوع عنه  الخطأ والرغ شمل االعتراف  الخالص  االتجاهل. فاالستغفار 
الخطأ واإلقالع عنه والعزم على  ة تشمل االعتراف  حانه وتعالى والتو إلى هللا س
ومین وأصحاب أعمال وعاملین)  اًما ومح ه. واعتراف المجتمع (ح عدم العودة إل
م الذاتي. وهذه  النقد الذاتي أو التقی سمى في اللغة الدارجة الیوم  أخطائه هو ما 

ة ضرورة البد أن ال اإلصالح االجتماعي أو  عمل ل من أش تسب أ ش
عد هذا البد أن یتحق العزم على عدم العودة لهذه األخطاء . ثم    .االقتصاد

ح والتحول من  ة التصح ة في عمل ة خطوة أساس الشك أن االستغفار والتو
حانه وتعالى م التي ترضي هللا س الق ح الذ  مجتمع ال یتمسك  إلى الوضع الصح

ز مجهودنا على یتم ه بها. ولن نتكلم عن صغائر األخطاء وٕانما سنر سك ف
لة  ة التي تعاني من مش اة المجتمعات اإلسالم األخطاء والنقائص الكبر في ح
ة التي  جب أن نشیر هنا إلى أن هذه المجتمعات اإلسالم التخلف االقتصاد و

ثیًرا عن حت صورة ال تفترق  لة التخلف أص المجتمعات غیر  تعاني من مش
لة وذلك من جهة هذه النقائص واألخطاء  ة التي تعاني من نفس المش اإلسالم
ما یلي  اتها وتقدمها االقتصاد واالجتماعي. وف الكبر التي تعترض طر ح

. عض هذه النقائص الكبر   سوف تتضح صورة 
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ك  ة المجتمعات المختلفة )٦((Boek)قدر بو  الكاتب الهولند أن غالب
ةتعاني من  ة االجتماع والتي تتمثل في . (Social Dualism) ظروف الثنائ

ة  ع خاص وأنظمة اجتماع ة ذات طا ة داخل التضارب بین أنظمة اجتماع
الحظ أن  ة. و ة أو المجتمعات الشیوع ة الرأسمال مستوردة من المجتمعات الغر

شته في  ة خالل مع ك قد استمد تجرته األساس انت مستعمرة بو ا حینما  س إندون
اب  ة تمثل أحد األس ة االجتماع ك أن هذه الثنائ قرر بو . و ع الهولند عة للتا تا
ة في المجتمعات المتخلفة. ذلك ألن أ  الكبر لعدم نجاح أ برنامج للتنم
ة  مات غر ار أو تنظ ة تبذل في البلدان المتخلفة على أساس أف مجهودات للتنم

م . والسبب في ذلك أن الناس ال عنها  ن أن تسبب مزًدا من التدهور االقتصاد
ر  نهم الف عة تكو طب ة عنهم  مات الغر ار أو التنظ یتقبلون هذه األف
حاولون فهمها أو  ون معها وال  قاومونها سلبًا فال یتجاو واالجتماعي بل وأنهم 

ك أن المجهودات  ضیف بو عرقلونها عمًدا. و ة في مثل هذه الظروف أنهم  اإلنمائ
ة على التحرك  ة تفقد الناس تدرجًا قدرتهم الذات ة االجتماع الثنائ التي تتمیز 
ة البد وأن تكون مستمدة  الحظ أن هذه القدرة الذات ة. و ح نحو تحقی التنم الصح
ة التخلف االقتصاد  ة للمجتمع. فإذا تحق هذا فإن قض من الحضارة األصل

  ماعي تتأكد وتزداد حدة وظهوًرا.واالجت
رة  ك قد واجهت انتقادات عدیدة إال أن الف الرغم من أن نظرة بو و
ما سب هامة جًدا ونلمسها بوضوح في مجتمعاتنا  ة فیها والتي أبرزناها ف األساس
سبب اضمحالل الثقافة  ة لم تنشأ عندنا إال  ة االجتماع ة. وهذه الثنائ اإلسالم

ة لد ة اإلسالم اسات االقتصاد  قادة المجتمع المسؤولین عن وضع الس
ة  عض واالجتماع ة ل م رة والتنظ وجنوح هؤالء القادة إلى تقلید األنما الف

له  ن هذا  إال نتیجة ضعف المجتمعات المتقدمة في الغرب أو الشرق. ولم 
                                        

(6) Boeke, J.H., Economics and Economic policy of Dual Societies, New York, 1953. 
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م اإلسالم والترد في هوة التقلید األعمى لما ق مان  سمى  أساسي في اإل
ح لها فقط أن تظهر في  ة هذه الحضارات التي أت ة أو الشرق الحضارات الغر
ة لإلنتاج ومن خالل نمو القو  القرنین األخیرن من خالل نمو القو الماد
ة. ولذلك نتساءل: لم ال  ادئ سام ار أو م ة أف ة ولكنها لم تستند أبًدا إلى أ الحر

اتنا هذا  ع أن نزل من ح منا نستط ان ق التضارب الناشئ عن التقلید األعمى ونس
حذرنا من التقلید  ه وسلم  األصیلة؟ هل نسینا حدیث رسول هللا صلى هللا عل
شبر وذراًعا بذراع  عن سنن الذین من قبلكم شبًرا  األعمى: "والذ نفسي بیده لتت

اع، ولو أنهم دخلوا حجر ضب لدخلتموه". اًعا ب   و
ك الس ة إلى قادة وحیث یرجع بو ة االجتماع لة الثنائ سي لمش بب الرئ

ة  اب تارخ ة ألس ة أو الشرق مات الغر التنظ المجتمعات المتخلفة وٕالى تأثرهم 
ح لألخطاء یجب  ة أو حضارة فإن أول تصح م اب تعل مثل االستعمار أو ألس

  أن یتم على مستو أولئك المسئولین.
فقدونها) في إن من المالحظ أن معظم هؤالء الق ادوا  ادة قد فقدوا ثقتهم (أو 

انت صالحة  ة  اء تارخ ما أنهم قد ینظرون إلیها على أنها أش ة،  م اإلسالم الق
ات العصر الحدیث. أو قد  لعصور مضت وانقضت ولكنها ال تتالءم مع متطل
ادات (وهذا  الع ة على أنها أمور خاصة  م اإلسالم عض منهم إلى الق ینظر ال

ة) ال أكثر تأ حي وحضارته خالل فترة االستعمار للبلدان اإلسالم ثیر الغرب المس
اتب هذا المقال أنه من  عتقد  اسة أو االقتصاد. و الس وال أقل ولكنها ال تتعل 
ة العلماء المسلمون ومن یتكلمون عن االقتصاد اإلسالمي أن  ضمن مسؤول

ان یف أن آخر األد هم ولقادتهم  ة لم یهمل أمًرا من أمور  یوضحوا لشعو السماو
اسة أو االقتصاد وٕاظهاره  ة فصل الدین عن الس یف أن عمل ا و اآلخرة أو الدن
حي  ة تقلید أعمى للغرب المس ة إنما هي عمل مظهر العجز في هذه األمور الحیو
ات  صوروا الدین على أنه مثال ادئ المالحدة الذین أرادوا أن  اء لم ة عم ع أو ت
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ا س من العجیب اآلن خ ادة المحضة ول ة في میدان الع أن نقول أن استغفار ل
شر أساسي  ة األصیلة مطلوب  م اإلسالم هؤالء القادة الذین ابتعدوا عن الق

ة والتقدم االجتماعي. ة االقتصاد   للتنم

عن  ننتقل إلى نظرة أخر تنتقد المجتمعات المتخلفة وهي نظرة هاجن
عض المالحظات عن  (Peasant Society) )٧(المجتمع القرو  لنستقي منها 
ثم نر ما یخص  لفةالتي تعاني منها المجتمعات المتخ النقائص الخطیرة

ة  التي وقعت في هوة التخلف من هذه النقائص ولماذا؟ إن المجتمعات اإلسالم
ة تؤثر في تصرفات أفراد  الحظ في نظرته أن هناك عدة دوافع أساس هاجن 

ة. من المجت ة االقتصاد ل سلبي في مقدرته على تحقی التنم ش مع القرو وتؤثر 
ة) ودافع االعتماد  هذه الدوافع دافع إرضاء اآلخرن أو المجاملة (غیر الموضوع
ة. ودافع إرضاء اآلخرن أو حب  ة في عدم تحمل المسؤول على اآلخرن والرغ

شف  األفراد مثًال إلى عدم  األخطاء التي تحدث في خالل المجاملة قد یؤد 
ة أو إلى التغاضي عنها أو قد تؤد إلى تعیین أفراد في مناصب  ات اإلنتاج العمل

ة فیها أو دون  ة المطلو ونوا عند مستو المسؤول ة دون أن  س ونوا عند  رئ أن 
الغ على النشا  ل هذه أمور ذات ضرر  ة لها. و مستو الكفاءة المطلو

ساطة تراكم األخطاء وعدم القدرة على استخدام الكفاءات اإلنتاجي إذ تع ني ب
ع إلى عدم القدرة  الط ة إال وجه المختلفة للنشا االقتصاد مما یؤد  المناس

ة استخداًما مثًال.   على استخدام موارد المجتمع االقتصاد
عاني من التخلف فإن الوقوع في مثل  ة للمجتمع اإلسالمي الذ  النس و
حانه وتعالى  قول الح س عني إال انحراًفا عن ما أراده هللا، إًذا  هذه األخطاء ال 

انوا  فعلون" (" انوا  ر فعلوه لبئس ما  المائدة). والمسلم ال - ٧٩ال یتناهون عن من
                                        

ر المرجع ٧(   ).٢انظر ملحوظة ( –) سب ذ
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أ في األمور التي یرضاها هللا  –إال في هللا  یجب أن یرضى أحًدا أو یجامل أحًدا
شرة  م التصرفات ال ح غي أن  حانه وتعالى، وهذا هو القانون اإللهي الذ ین س
ه وسلم وضع شروًطا  في مجال المعامالت فال تنحرف. والرسول صلى هللا عل
اسم المناصب عرف  ل ما   محددة لإلمارة (وهي تعني في لغتنا الدارجة الیوم 
ة فعن أبي ذر رضي هللا  عدها تماًما عن المجاملة الشخص ة في المجتمع) ت اد الق
معنى أال تجعلني عامًال من عمال  ا رسول هللا أال تستعملني ( عنه قال قلت 
قصد  ا ذر إنك ضعیف ( ا أ بي ثم قال  الدولة أ أمیًرا) فضرب بیده على من

ة اإلمارة) وأنها أمانة وأنها امة خز وندامة إال من أخذها  تجاه مسؤول یوم الق
ه فیها (رواه مسلم).   حقها وأد الذ عل

عز إلیها هاجن عدم  ة وهي التي  ة في تحمل المسؤول أما عن عدم الرغ
ة والمثابرة على تنفیذها  ة ومن ثم عدم القدرة على حمل مشروعات التنم الرغ

منا اإلوٕاتمامها فإنها  ًضا عن ق ة أ ة الراسخة. ففي حدیث رسول مسألة غر سالم
م  ه) تعال لكم مسؤول عن رعیته" (متف عل لكم راع و ه وسلم " هللا صلى هللا عل
ة  ونوا عند مستو المسؤول ات أن  ع المسلمین على مختلف المستو واضحة لجم

امة. راعوا حقوقها حیث هم مسؤولون عنها یوم الق ة منهم فیتحملونها و   المطلو
حنا  وحینما نتأمل في انتقادات هاجن للمجتمعات المتخلفة نجد أننا قد أص

ة نعاني فعًال من الكثیر منها فالمجامالت في غیر ح  في المجتمعات اإلسالم
ًضا نجد من بیننا من یتهرون  ذلك أ م قد انتشرت بیننا. و وفي غیر موضع سل

حجة أن ال مصلحة لهم في األ ة  حجة أنهم ال دائًما من تحمل المسؤول مر أو 
ح شعار الكثیر من الناس الحفا على المصلحة  ار الفساد وأص عون منع ت ستط

ال ة أوًال وآخًرا. و شك إن مثل هذه النقائص تحتاج منا إلى دراسات  الشخص
تشفها على وجه الدقة والتحدید أ موقعها؟ ولماذا؟ وتأثیرها السلبي  ة حتى ن تجرب

ة ا ة التنم مجتمعات على حر عد ذلك مطالبون  ة في المجتمع. ولكننا  القتصاد
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األخطاء التي وقعنا فیها عمًدا  اإلسالم أن نعود إلى صوابنا وأن نقر  شرفها هللا 
ة.   أو نتیجة الظروف التي مرت علینا خالل القرون الماض

ثیر من البلدان المتخلفة وفي  ع في  ومن النقائص الكبر التي یلمسها الجم
ة التي تعرضت ألمراض التخلف تفشي الرشوة والفساد في األجهزة بل داننا اإلسالم

ومة تساهم بنصیب متزاید في  حت الح ة. وهذا األمر جد خطیر حیث أص وم الح
ة القرن  ًما وٕالى بدا ه الوضع قد ان عل س ما  ة على ع ة االقتصاد ة التنم عمل

  .العشرن

ومة تأتي إما عن طر اسات ومساهمة الح  إعداد الخطط أو الس
ات للمشروعات االستثمارة داخل القطاع العام الذ  ة وتخصص المیزان االقتصاد

ال  اتسع نطاقه في غالب الحاالت ومي تجعل عمله  .. إلخ. ورشوة الجهاز الح
ام  ار المسؤولین قد تؤد إلى الق عض  شك عرضة لالختالل فمثًال رشوة 

ة مشروعات ال ضرورة ل ة أو قد تكون ضرورتها ثانو ة االجتماع ها من الناح
ة، للراشین والمرتشین. وقد تؤد  ل ذلك ال شيء إال لتحقی مصالح شخص و
ًضا إلى التهرب من الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة أو إلى إرساء  الرشوة أ

عض ذو الم ة على  عض المشروعات الحیو صالح المناقصات العامة في تنفیذ 
أن هناك من هو أفضل منهم.. إلخ.   الخاصة علًما 

والشك أن االختالل الذ تعاني منه البلدان المتخلفة، سواء من جهة توزع 
ة بین االستخدامات المختلفة أو من جهة الكفاءة في استخدام هذه  الموارد االقتصاد

ة المسؤو  وم لة عن النشا الموارد، سوف یزداد حدة تحت وطأة رشوة األجهزة الح
ة الصراحة في إعالن الحرب على الراشین  اإلنتاجي. والشك أن اإلسالم صرح غا

ان رضي هللا عنه قال: "لعن رسول هللا صلى  والمرتشین والساعین بینهم. فعن ثو
مشي بینهما" رواه اإلمام  عني الذ  ه وسلم الراشي والمرتشي، والرائش،  هللا عل
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. وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: لعن رسول أحمد والبراز والطبراني
. وقال هللا تعالى  ه وسلم الراشي والمرتشي" رواه أبو داود والترمذ هللا صلى هللا عل
ام لتأكلوا فرًقا من أموال الناس  اطل وتدلوا بها إلى الح ال م  "وال تأكلوا أموالكم بین

قرة)  - ١٨٨اإلثم وأنتم تعلمون" ( س هناك أوضح وال أقو من هذا األمر ال ول
  القاطع الناهي عن الرشوة الكاشف لمساوئها.

س آخًرا –وأخیًرا  ثیر من البلدان التي تعاني  - ول شدة في  فإن مما ینتقد 
ة  بیر من البلدان اإلسالم تضارب من التخلف ومن ضمنها (لشدید األسف) عدد 

م النشا الخاص وعدم القوانین وضوحها أو عدم استقرارها نتیجة  التي تح
ضاف إلى ذلك عدم مالئمة العدید من  الت والتغییرات التي تطرأ علیها. و للتعد
القوانین، للنشا اإلنتاجي ومن ثم وقوفها حجر عثرة أمام تطوره وتقدمه. وقد 
ثیر من حاالت المشروعات الخاصة التي تقدم منتجات جدیدة  حتاج األمر في 

االستفادة من فرص خاصة في مجاالت االستفادة من الموارد أو ترغب في 
عد، أو تطبی اختراعات جدیدة، أو  ة المتاحة محلًا والتي لم تستغل  االقتصاد
عض  ة الخاصة أو من  ة األجنب ة أو االقتصاد عض المعونات الفن االستفادة من 

الً  ة وتنتظر طو ات رسم طل  في أروقة فرص االستیراد والتصدیر أن تتقدم 
ل هذا  الوزارات المختصة على أمر استصدار قرارات خاصة تسهل لها نشاطها. و
عض  فتح المجال واسًعا أمام محاوالت استغالل النفوذ والرشوة من قبل  ع  الط

حت دائمة االنتشار.   ار المسؤولین وهي مسائل أص

م الن ة التي تح شا ونضیف إلى هذا عدم وضوح القوانین الضرب
ثیر من أصحاب األعمال الخاصة إلى التهرب  االقتصاد وعدم استقرارها ولجوء 
ة حقوق  اف لحما ل  ش ًضا ارتجال قوانین غیر مدروسة  ذلك أ الضربي و
ترك  العمال مما یترك الفرصة ألصحاب األعمال المستغلین في التهرب منها و
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عض فئة العمال  ذلك ل شع استغالل دون أ  أن تستغلها لصالحهاالفرصة  أ
  مراعاة لمصالح أصحاب األعمال.

ل ما یترتب علیها من أخطاء وظلم على األفراد أو  ة و وهذه النقائص القانون
ة  / االجتماعي المالئم للتنم فسد المناخ االقتصاد على المجتمع من ضمن ما 

ة التي تعاني من التخلف وتسعى  ة. والبلدان اإلسالم ة یجب أن تبرأ االقتصاد للتنم
ة  م في ترك الشرعة اإلسالم ة وتقر بخطئها الجس تماًما من هذه النقائص القانون
املة إلسعاد اإلنسان. إن الشرعة التي ارتضاها هللا لنا ترسي قواعد  التي ولدت 
ة إًذا حینما نعرف  ة ظلم. ما وجه الغرا ها شائ عامة للعدالة في المعامالت ال تشو

ستغفار شر ضرور وأساسي قبل أن نخطو أ خطوة في سبیل البناء. البد أن اال
  .من اكتشاف األخطاء واإلقرار بها ثم العزم على عدم العودة إلیها

ة الم ة وصالح م اإلسالم الق ةالتمسك  /االجتماعي للتنم   ناخ االقتصاد
والعزم على إن ترك األخطاء والنقائص الكبر التي تواجهنا في مجتمعاتنا 

قوله تعالى ة تمثًال  مثل الخطوة األولى األساس "قلت استغفروا  :عدم العودة إلیها 
ه السالم. أما  ات التي استشهدنا بها من سورة نوح عل ان غفاًرا" إلخ اآل م إنه  ر

قوله تعالى مان والتقو تمثًال  ة فهي اإل ة األساس "ولو أن أهل  :الخطوة الثان
ة  القر آمنوا م )سورة األعراف -٩٦(واتقوا" إلخ اآل ة الق ما یلي أهم . وسنشرح ف

ة. ة واالجتماع ة االقتصاد ة التنم مان والتقو لقض ة إلى اإل ة المؤد   اإلسالم
 ال إله إال هللا محمد رسول هللا:(أ) 

ه الصالة والسالم) هو  إن شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا (عل
ة دون  أول م اإلسالم ر أ واحدة من الق ره هنا. فال جدو من ذ غي ذ ما ین

قرأ ما  عض حینما  ظن ال ذلك لئال  ة الجوهر األساسي. و التأكید أوًال على أهم
ان یتصوره الفالسفة  ه مع ما  ة أن األمر یتشا م فاضلة سام ره من ق سوف نذ
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ًما. إن شهادة أن ال إله إال هللا ماء قد صل الح والح  وأن محمًدا رسول هللا هي الف
  .بین من یردون تحقی أ شيء على أساس اإلسالم أو على غیره من األسس

ال إله إال هللا محمد رسول هللا هي تحقی  إن أول ثمرة من ثمرات التمسك 
ع المسلمین. والتماسك  (Social Integration)التماسك االجتماعي  بین جم

ة االجتماعي شر  ع من تكلموا عن الناح أساسي ال غنى عنه في نظر جم
س هناك من تجرة واحدة ناجحة في مجال  ة فل ة االقتصاد ة للتنم االجتماع
ون األساس األول لها هو  التقدم االقتصاد واالجتماعي ألمة من األمم دون أن 

ون التماسك االجتماعي نتیجة إثارة مشاعر ة أو  التماسك االجتماعي. وقد  عصب
ة الحدیثة في أواخر  ما حدث في تجرة الدولة األلمان عنصرة لد أفراد المجتمع 
ة في  ما حدث في الثورة البلشف ة  ق القرن التاسع عشر، أو نتیجة إلثارة مشاعر ط

ا في  عتقد أنها م١٩١٧روس ادئ عامة  . أو نتیجة لقبول مجموعة قوانین أو م
ما حدث في  ع  عد عادلة للجم ل أو في فرنسا  رومو عد ثورة  التجرة اإلنجلیزة 

ة أثبتت أن التماسك االجتماعي القائم على  استیل. ولكن التجرة التارخ سقو ال
شر م من صنع ال ادئ وق ة أو عنصرة أو على أساس م (مهما  مشاعر عصب
ة أن  ًال هذا بینما أثبتت التجرة التارخ التماسك انت قوتها) ال یدوم طو

ع قرون  ة س ة قرا االجتماعي الذ قام على أساس اإلسالم حفظ الدولة اإلسالم
) من  الد ع عشر م ة (من ظهور الدولة حتى القرن الثالث عشر أو الرا متتال
ها  ل ما حدث داخلًا في هذه الدولة في شرقها وغرها وشمالها وجنو ك رغم  التف

أن تقض فیلة  انت  . من مشاكل جمة  ي على أ دولة في ظل ظروف أخر
ر عالمًا  ة تقود التقدم االقتصاد واالجتماعي والف ولقد ظلت الدولة اإلسالم
ع حتى ظهر الوهن من أثر تخلي أبنائها أنفسهم عن  طوال هذه القرون الس
حانه وتعالى  قول الح س ما  ة  قواعدهم الثابتة تدرجًا وال غرو فالدولة اإلسالم

  ر أمة أخرجت للناس.هي خی



سر أحمد محمد                                 ٢٦  عبدالرحمن 

املة لم تتمتع بها أمة أخر حیث  میزات  ة  لقد تمتعت هذه األمة منذ البدا
م  . قال تعالى: "وأن اح ع والشور ادئ العدل والمساواة والحرة للجم تقررت فیها م

حب المقسطین" ( القسط إن هللا  م بینهم  مت فاح ما أنزل هللا وٕان ح ، ٤١بینهم 
ات وغیرها من الكتاب ترسي مبدأ العدل. وقال: "إنما المائدة) و -٤٢ هذه اآل

األلقاب بئس المؤمنون إخوة" وقال: "وال تلمزوا م وال تنابزوا  الفسوق  االسم أنفس
ات  مان" (من اآل ما علمنا  الحجرات) - ١١، ١٠عد اإل إرساء لمبدأ المساواة. 

ه الصالة والسالم أنه ال فضل لعري على  التقو هذا الرسول عل أعجمي إال 
ع  ادات داخل إطار الجماعة والذ یبث في نفوس الجم اإلضافة إلى أداء الع
مان  لما ازداد إ حانه وتعالى أما الحرة فترسخ قواعدها  مبدأ المساواة أمام هللا س
حانه وتعالى الحاكم ال شرك له والرازق ال شرك  أنه ال إله إال هللا وأنه س األفراد 

ادة له وحده واألمن  له ح الخوف من هللا وحده والس ص ع األمور ف والمقدر لجم
ح الحرة واقًعا ال  والطمأنینة منه وحده شر وتص شر على ال ادة ال وحینئذ تزول س

وهًما. أما مبدأ الشور فیتقرر في قوله تعالى "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
م  -٣٨"وأمرهم شور بینهم"  آل عمران وفي قوله: -١٥٩في األمر"  الشور و

ة) في العصر الحاضر  ب الحضارة (الماد جاهدت األمم التي تقدمت والتي تقود ر
. وعلى قدر ما حققت هذه  ادئ المساواة والعدل والحرة والشور من أجل تقرر م
ة على قدر ما انطلقت في مسار التقدم  ادئ السام األمم المتقدمة من هذه الم

قة سواء في علم االقتصاد االق ر هذه الحق س هناك من ین تصاد واالجتماعي ول
ة.   أو في غیره من العلوم االجتماع

 :ل العملضف(ب) 

العمل  ه حث صرح وواضح على "العمل" والمقصود  ال شك أن اإلسالم ف
ع حاجات المجتمع  افة أنواع النشا اإلنساني التي تؤد إلى إنتاج سلع تش هنا 
س هو المفهوم الدارج في علم االقتصاد الوضعي  فالمفهوم الذ نستخدمه هنا ل
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ما یلي نستعرض األدلة المختلفة من الحدیث ح والكتاب الكرم  للعمل وف الصح
د فضل العمل.   التي تؤ

ه وسلم قال: ما من مسلم  عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عل
ه صدقة (رواه  ان له  أكل منه طیر أو إنسان إال  غرس غرًسا أو یزرع زرًعا ف
). وعن معاذ ابن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى  البخار ومسلم والترمذ

ه وسلم قال "من بن اًنا في غیر ظلم وال اعتداء، أو غرس غرًسا في غیر هللا عل ى بن
ارك وتعالى" (رواه  ان له أجًرا جاًرا ما انتفع منه من خل الرحمن ت ظلم أو اعتداء 
ه وسلم أنه رأ رجًال من األنصار قد عمل حتى  أحمد) ورو عنه صلى هللا عل

ستخدمها في  خشنت یده أو تورمت فسأله عن ذلك فقال إنه من أثر األداة التي 
ه الصالة والسالم هذه ید ال  اله فقال عل تسب منه رزقه ورزق ع عمله الذ 

اء علوم الدین) حبها هللا ورسوله (الغزالي في إح   .تمسها النار أو قال تلك ید 
ات عدیدة نختار منها: "فإذا قضیت الصالة  فانتشروا وفي القرآن الكرم آ

ثیًرا لعلكم تفلحون" (الجمعة) وفي  روا هللا  في األرض وابتغوا من فضل هللا واذ
عد انقضاء  االنتشار في األرض  حانه وتعالى  اشر من هللا س ة أمر م هذه اآل
انه في عمله ابتغاء فضل هللا وهو الكسب أو الرزق  ل واحد م أخذ  الصالة ل

ة مزج دقی بین العمل الدنیو الذ یتحق من وراء النشا اإل نتاجي. وفي اآل
ثیًرا وهذا لكي  ًرا  حانه وتعالى ذ ر هللا س وابتغاء الفضل من ورائه من جهة وذ
قول  ا وعمله من أجل اآلخرة. و حفظ التوازن المطلوب بین عمل المسلم في الدن

ة  حانه وتعالى في اآل ضرون في األرض یبت ٢٠س غون من من المزمل "وآخرون 
لوا من  قول "هو الذ جعل لكم األرض ذلوًال فامشوا في مناكبها و فضل هللا" و
حر (استغالل ثروات  ارك) وطلب منا أن نسعى لطلب الرزق في ال رزقه" (ت
حر لتبتغوا  م الذ یزجي لكم الفلك في ال ة) فقال تعالى "ر حار والتجارة الخارج ال

  اإلسراء). - ٦٦من فضله" (
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عمل المسلم؟ ما هو الهدف من العمل؟  ل اآلن:والسؤا من أجل أ شيء 
یف  قة التي استشهدنا بها  ات الكرمة واألحادیث السا اننا أن نر من اآل بإم
حانه وتعالى:  قول الح س حانه وتعالى. و طاعة هللا س اقترن الحث على العمل 

ن إلى عالم الغیب "وقل اعملوا فسیر هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردو 
نتم تعملون" ( ما  م  ة). والشك أن العمل المقصود في  -١٠٥والشهادة فینبئ التو

اله. فمن العمل ما یدخل في ما افترضه  ع درجاته وأش ة هو العمل بجم هذه اآل
اده. ولكن العمل في أ حال  ادات ومنه ما یدخل في المعامالت بین ع هللا من ع

میزان واحد: (من األحوال یجب أن ی ) أهو في سبیل هللا أم لغیر هللا؟ إن ١وزن 
قوم أصًال على أساس  العمل في النشا اإلنتاجي مثل غیره من األعمال یجب أن 

قً  عب بن عبرة رضي هللا عنه الطاعة هلل تحق ا ألمره تعالى: "وقل اعملوا ..". وعن 
ه وسلم رجل فرأ أصحاب رسول هللا صلى هللا  قال: مر على النبي صلى هللا عل

ان هذا في سبیل هللا، فقال  ا رسول هللا، لو  ه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا:  عل
سعى على ولده صغاًرا فهو في سبیل  ان  ه وسلم: "إن  رسول هللا صلى هللا عل
ان  بیرن فهو في سبیل هللا وٕان  ن شیخین  سعى على أبو ان خرج  هللا، وٕان 

سعى على نفسه سعى راء ومفاخرة  خرج  ان خرج  عفها فهو في سبیل هللا، وٕان 
طان" (رواه الطبراني). ورو عن ابن عمر رضي هللا عنهما  فهو في سبیل الش
حب المؤمن المحترف" (رواه  ه وسلم قال: "إن هللا  عن النبي صلى هللا عل

علمنا رسول هللا صلى هللا عل الطبراني في الكبیر والبیهقي) ذا  د وه ه وسلم ما یؤ
عمل في النشا اإلنتاجي ولكن  المعنى المستقى من القرآن وهو أن الفرد المسلم 
ان خالًصا هلل فهو  ادات إن  في سبیل هللا وأن هذا العمل مثل غیره من أعمال الع
حانه وتعالى. وهذا المفهوم للعمل في اإلسالم له أهمیته الكبر  ه س مدعاة لح

ة الت ة لعمل عد قلیل.النس ما سوف یتضح  ة  ة االقتصاد   نم
ذلك جعل العمل سبًا  ع، و لقد جعل هللا لكل شيء سبًا أو طرًقا یت
اد اتخذ لنفسه  حانه وتعالى في تقدیره ألرزاق الع للحصول على الرزق. ولكنه س
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حانه وتعالى:  قول س معاییر ال نعرفها، ولو أردنا معرفتها لصرنا من الجاهلین. 
قدر" ("قل  شاء و سط الرزق لمن  غیر  -٣٦إن ري ی شاء  أ) "وهللا یرزق من  س

ات أخر عدیدة. ولم یخبرنا  -٢١٢حساب ( تأكد لنا هذا المعنى من آ قرة) و ال
ة العمل ًعا لكم ة واحدة أنه قد جعل مقدار الرزق تا حانه وتعالى في آ  - الح س

ذلك لم یرد أ مقدار الجهد الجسماني أو الذهني المبذو  ل في النشا اإلنتاجي. و
اد أو أرزاقهم  اسب الع ه وسلم أنه رط بین م حدیث عن رسول هللا صلى هللا عل

ة عمل. م ین ما یبذلونه من    و
ل قاطع،  ش حث على العمل  اآلتي: إن اإلسالم  ل ما سب  ونخلص من 

انه طاعة هلل  عمل یجب أن یجتهد في عمله قدر إم ل من  وحًا في رسوله، وٕان 
حانه وتعالى  سب أو رزق من وراء العمل فهو من تقدیر هللا س أما ما یتحق من 

فعل. سأل عما  مته في ذلك وال  فما شاء له ح   یزده أو ینقصه 
ة المعروفة للناس في الشرق والغرب تقول إن  ة الوضع إن النظرة االقتصاد

عمل مستهدًفا الحصول على الدخل ( أن سبب الفرد  الكسب) ونحن نقر إسالمًا 
أن الدخل هدف للعمل وشتان  الحصول على الدخل هو العمل ولكننا ال نقول أبًدا 
ة عمله أو زاد  م بین المعنیین. فلو اعتقد اإلنسان أن الدخل هو الهدف لقلل من 

ه  حصل عل ًعا لما یتوقع أن  من فیها وألتقن عمله أو قلل من إتقانه له أو أهمله ت
قارن اإلنسان بین  ًضا أن  ه. والبد أ حصلون عل دخل وما یبذله أقرانه من جهد وما 
ه من راحة  ین ما یرغب ف ه و حصل عل ن أن  م ه من دخل أو ما  ما حصل عل

(Leisure time).  ة حیث الدخل ة الوضع ل هذا هو قول النظرة االقتصاد و
س سلوك الفرد المسلم على اإلطالق.   هدف وحافز أساسي للعمل. ولكن هذا ل

ة لرسول هللا  تقن عمله طاعة هلل ومح عمل و فالعقیدة تحتم على المسلم أن 
امة وٕارضاء إلخوانه المؤمنین. وهو محاسب على طاعته وٕاتقانه لعمله یوم الق

نتم تعملون) أما یتحق من رزق  ما  م  (وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبئ
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ه. ولن تموت نفس  من وراء العمل فهو أمر مستقل قد قدره هللا وال حیلة للعامل ف
ها الموت. فعن  ما یدر ها  حتى تستوفي رزقها ولو فرت النفس من الرزق ألدر

ا أیها الناس اتقوا  جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول ه وسلم: " هللا صلى هللا عل
طأ عنها،  هللا وجملوا في الطلب فإن نفًسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وٕان أ
فاتقوا هللا وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم" (رواه ابن ماجه 
 والحاكم). وعن أبي سعید الخدر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا

ه الموت" (رواه الطبراني في  ما یدر ه  م من رزقه أدر ه وسلم: "لفر أحد عل
  األوسط والصغیر بإسناد حسن).

ة.نأتي اآلن إلى  ة االقتصاد إن على المسلم أن  أثر هذه العقیدة على التنم
ه من رزق أو ما یتوقع  غض النظر عما حصل عل عمل دائًما بنشا متجدد 

ذلك ه و غض النظر عن معاملة اآلخرن له  الحصول عل ه أن یتقن عمله  عل
إزاء إكمال عمله أو إتقانه. فالمعاملة هنا أصًال بین المسلم وخالقه الذ یرزقه وٕان 
ین خل هللا. وعض رجال االقتصاد من  بدت في الظاهر أنها بین المسلم و

قررون  )٨(" فبلنموعلى رأسهقدوا نظرة "العمل من أجل الدخل "الغریین الذین انت
عمل في قة من أجل العمل  أن الفرد  وأن هذه  (Work for workmanship)الحق

ة غرزة. وهذا التفسیر لهدف العمل  ثیر من  -  في رأیهم –مسألة سلو أفضل 
اسالتفسیر األول الذ یرط العمل بهدف الدخل فی  -جعل سلوك اإلنسان انع

(Ref1ective)  ًعا ة عمله أو من إتقانه لهذا العمل ت م قلل من  حیث یزد أو 
ه أو یتوقع الحصول علیها. ولكننا ال نتف  ة النقود التي تعرض عل ًضا مع لكم أ

ل  عمل في سبیل هللا ال  قول أن الفرد  رن، فاإلسالم  عه من المف فبلن ومن ت
ًعا لهواه أو مزاج قلل من إتقانه لعمله ت ه لعمله (السلوك وال  ه الشخصي ودرجة ح

عمل من أجل العمل. من  ) هو العیب األساسي ف   الغرز
                                        

(8) Roll, E., (1973) “A History of Economic Thought”, Faber and Faber ltd., London, 
PP. 447-48. 
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عمل في  ة في نفس المسلم فإنه سوف  مان بهذه المعاني السام إذا استقر اإل
ه تحق له الكسب الذ قدره له هللا فیرضى  لل وال ملل و ال   .أ نشا إنتاجي 

د على أن استعداد المسلم لقبول العمل في أ مجال واستعداده  جب أن نؤ و
طالة والتسول. فعن أبي هررة  أ دخل من وراء ذلك خیر له من قبول ال للرضا 
م حزمة  حتطب أحد ه وسلم: ألن  رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هلل عل

ض ه أن  سأل أحًدا فعل عه" (رواه مالك، والبخار على ظهره خیر له من أن 
طالة  ومسلم والترمذ والنسائي). وفي هذا المعنى ضمان للمجتمع من آفة ال
وتحقی "التوظف الكامل". ولكن استعداد المسلم لقبول العمل في أ مجال أو 
سب یتحق له ال یلغي حرة  استعداده لقبول أ حرفة واستعداده لقبول أ 

اره في انتقاء األعما ة له ألن مهارته فیها أو اخت النس عتقد أنها أفضل  ل التي 
سترح فیها نفسًا أو ألنه یتوقع منها  فاءته في أدائها أكبر أو ألنه یتوقع أن 
ار قائم  فولة للمسلم طالما أن هناك اخت ار م دخل أكبر من غیرها. فحرة االخت

اك فرصة واحدة فقط بین فرصتین للعمل أو أكثر ولكنها مرفوضة حینما تكون هن
فولة  ار م ما أن حرة االخت طالة والتسول على الخل  ون البدیل هو ال و
للمسلم حینما تتوافر أكثر من فرصة للعمل لكي ینتقي أنسب األعمال له من حیث 
حسن  ح له أن  مد استعداده لها أو تدره علیها أو ساب خبرته فیها ألن ذلك یت

حب ال أن یختار العمل الذ في عمله، وهللا  محسنین. بل إن المسلم مطالب 
ع  ستط ع أن یتقنه من بین فرص األعمال المتاحة وأن یترك العمل الذ ال  ستط
س  ما أنه ل اب األمانة في العمل والصدق في المعاملة.  ه حقه وهذا من  عط أن 

حق من عتقد أنه سوف  سًا  محرًما على المسلم أن ینتقي األعمال التي  ورائها 
اب  س من  اب السعي إلى الرزق ول ون هذا من  أكبر من غیرها على أن 
ة الدقة فالسعي  عمل من أجله. واألمر هنا دقی في غا س  وضع الرزق هدًفا ل
إلى الرزق أمر في سبیل هللا ووضع الرزق هدًفا للعمل انحراف عن الصرا 
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ما سب أن شرحنا. والدلیل على  م  أن المسلم لم ینحرف عن الصرا المستق
ما قسم هللا له من الرزق في أ حال من األحوال. م، الرضا    المستق

ة  ة لعمل عطي دفعة قو والشك أن العمل بهذا المفهوم اإلسالمي سوف 
فض ة متى وأینما بدأت. فالمسلم أوًال  ة االقتصاد اله التنم ل العمل في أ أش

عمل على انتقا طالة و عمل على ال ار و ح له االخت ه إذا أت ء أنسب األعمال إل
سعى إلى  على اإلحسان في عمله فیرتقي بذلك مستو األداء والكفاءة. وهو 

قسم هللا له  األعمال التي یتوقع أنها تعطي ما  أجًرا أو رًحا أكبر إال أنه یرضى 
سبب عدم تحقی توقعاته، بل  قلل من جهده الذ یبذله  إن مثابرته من رزق فال 

عمل  طان وٕانما  اًعا لهواه أو في سبیل الش عمل ات في عمله لن تتأثر بهذا ألنه ال 
یف أداه  علم أنه محاسب على عمله  حانه وتعالى و ألنه أمر بذلك من هللا س
ان المسلم من العمال األجراء فإنه وفًقا لهذا المفهوم سیختار  یف أتمه. فإذا  و

ه وه ذا شر ضرور للتوزع األمثل للقوة العاملة في المجتمع، أنسب األعمال إل
طلب منه من أعمال  حاول أن ینجز ما  غش صاحب العمل وسوف  ما أنه لن 
ة هذا له أو عن الدخل الذ یتوقعه منه، ولن یتهرب  غض النظر عن مراق بإتقانه 

التعاون مع زمالئه داخل أ ع ه وسوف یرحب  ة تلقى عل مل ألن من أ مسؤول
ة أدائه  ف م مزاجه الشخصي في  مان، ولن یتح التعاون صفة من صفات اإل
القوة  صل  أن  فیل  م  ألعماله أو تعاونه مع غیره في أدائها وذا الخل القو
سیر فیزداد الناتج  العاملة للمجتمع إلى أعلى مستو لألداء والكفاءة خالل زمن 

نة. أما أعلى المعدالت المم م العمل في اإلسالمعن  القومي  ق  نتائج التمسك 
عد الحدود. فلقد أجمعت عدة نظرات  ة ألصحاب األعمال فهي هامة إلى أ النس

بیًرا على ما أسمته ب ة تعتمد اعتماًدا  ة االقتصاد دافع اإلنجاز لد على أن التنم
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(نظرة  )٩(وفي إحد هذه النظرات (Acheivement Motivation)األفراد 
ة  ة/ الثقاف ة االجتماع ی صل إلى سر التر حاول الكاتب جاهًدا أن  الند)  ماكل
متلكون دافع اإلنجاز داخل المجتمع فهو یر أن  التي تزد من أعداد األفراد الذین 
ن تفسیره على أساس قوة هذا الدافع وتوافره  م اختالف معدل النمو االقتصاد 

عض لد أفراد المجتمع. وٕاذا رجعنا إ د على  لى صاحب النظرة نجده یؤ
قول: أنهم ال  متلكون دافًعا قوًا لإلنجاز ف الصفات الهامة في األفراد الذین 
ة الشائعة التي ترضي الفرد العاد سواء تمثلت  الجوائز أو الحوافز الماد یتأثرون 
الون إلى تفضیل النظرة  هذه في مزد من الدخل أو مزد من الراحة، وأنهم م

ضعون دائًما نصب  ائهم ومعاونیهم في العمل وأنهم  ار شر ة في اخت الموضوع
ن حتى لو تضمن هذا مجهوًدا مستمًرا  م أحسن ما  أعینهم هدف إنجاز األعمال 
میلون إلى األعمال التي تتضمن أراًحا سرعة  ة.  وأنهم ال  أو مصاعب غیر عاد

بیًرا ومضمونة بل إلى إقحام أنفسهم في األعمال ا لهامة التي عادة ما تحتو قدًرا 
  من المخاطرة.

تبناه عن مفهوم العمل في اإلسالم حتى  هل نحتاج اآلن إلى تكرار ما 
ساهم مساهمة فعالة  مة العمل في اإلسالم  ق نضع فرًضا علمًا مؤداه أن التمسك 

عو  ستط متلكون دافًعا قوًا لإلنجاز والذین  ن األفراد الذین  حملوا في تكو ن أن 
فاءة تامة؟ ة  ة االقتصاد ة التنم ة عمل   مسؤول

مًا. ولقد واجه صاحب النظرة  اًسا  اس دافع اإلنجاز ق ولقد جرت محاوالت لق
الند ًعا (ماكل ست جم اس، ونتائجه التي توصل إلیها ل ة الق ) صعوات جمة في عمل

عد  ر هنا أن أحد الفروض التي مال إلى التأكید على أهمیتها  محل ثقة. ولكننا نذ

                                        
(9) McClleland, D. C., “Community Development and the Nature of Human Motivation. 

Some Implications of Recent Research, Paper presented to the Conf. on Community 
Development and National change, MIT, Dec. 1957. 
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الند لم یبدأ  ة وقوة دافع اإلنجاز. وماكل عض العقائد الدین ا ما بین  ارها: وجود ارت اخت
ة إلى هذا الف النس قه هو وغیره ماكس فیبر رض األخیر، فلقد من فراغ   Max)س

Waber))سة  )١٠ ة منشقة عن الكن ح ة لطائفة مس م األخالق تب عن الق حینما 
ة ابتغاء اإلصالح وهي طائفة البروستانت وأثرها في نمو االقتصاد  الكاثول

مانهم  ة  لطائفة البروتستانت إ النس ر ماكس فیبر  ان من أهم ما ذ الرأسمالي و
حرم اإلنسان من ثوابها في اآلخرة مثل  مته التي ال  ا له ق أن العمل الجاد في الدن

ادة تماًما  ن الثروة على أنه هدف في حد ذاتهالع  وأنهم لم ینظروا مع ذلك إلى تكو
انوا من الزاهدین في هذا المضمار. واعتبر فیبر أن هذا السلوك  علم له بل أنهم 
ان غرًا  ة. ولكن هل ما  ة الرأسمال اب وراء الثورة الصناع ان من أهم األس
ان غرًا أو غیر  ة  ة البروتستانت حیین حتى حدثت الحر غیر معروًفا للمس

ان جزًءا مما عرفه المسلمون معروًفا للمسلمین؟ إن ما عرفه هؤالء  البروتستانت 
د أن  ة تؤ ة قو من قبلهم بنحو عشرة قرون أو أكثر. بل وٕان هناك أدلة تارخ
ر اإلسالمي  الف الًغا في عصر النهضة  ا تأثر تأثًرا  حي في أورو ر المس الف
ة وجود  د حتم ل ما سب من مناقشة یؤ س المجال اآلن للكالم عن هذا و ولكن ل
عتبر دافًعا أساسًا  ة وقوة دافع اإلنجاز الذ  ة بین العقیدة اإلسالم عالقة قو
اس هذه العالقة  الرغم من أننا قد نفتقد القدرة على ق ة. و ة االقتصاد ة التنم لعمل
د لنا النجاح  ة وتؤ ة للعالم اإلسالمي خص مًا إال أن التجرة التارخ اًسا  ق

عد ظهور اإلسالم، وانتشاره الهائل الذ بلغه المسلم ون في مد قصیر من الزمن 
ما في غیره من المجاالت.   في مجال االقتصاد 

                                        
(10)  Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London, 1930. 
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 :أخذ الحالل وترك الحرام(ج) 

أتي الكالم عن الحرام  مة العمل في اإلسالم البد أن  عد أن تكلمنا عن ق
قوم علیها االقتصاد اإلسال ة التي  م األساس مي ومن والحالل ذلك ألن إحد الق

ه تقدمه وازدهاره هي تحر األعمال الحالل والتمسك بها والتوسع  عتمد علیها ف ثم 
اًتا مهما بدا لها من منافع ظاهرة. والحالل هو  ة أعمال حرام رفًضا  فیها ورفض أ
ه وسلم  ه صلى هللا عل ه أو أوحى إلى نب تا ما أحل هللا والحرام هو ما حرمه في 

  اعة.بتحرمه وعلینا الط

شیر رضي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا  عن أبي عبدهللا النعمان بن 
ینهما أمور  قول: "إن الحالل بین، وٕان الحرام بین و ه وسلم  صلى هللا عل
ثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه،  علمهن  مشتبهات ال 

الراعي ی رعى حول الحمى یوشك أن یرتع ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: 
ه .." رواه البخار ومسلم. واألصل في النشا االقتصاد أنه حالل فال حرام  ف
إال ما جاء الدلیل بتحرمه. وأول ما نتكلم عنه من حرام في النشا االقتصاد هو 

ع وحرم الرا" ( )١١(الرا حانه وتعالى: "وأحل هللا الب قرة). والمعنى -٢٧٥قول س  ال
س هو المقصود ألن الرا في اللغة الزادة مطلًقا وهذا أمر متف  اللغو للرا ل
ما ورد في القرآن مجمل وأن الحدیث مفسر له  ه. ولذلك قالوا أن لفظ الرا  عل
والحدیث األساسي في التفسیر هو ما رواه مسلم عن أبي سعید الخدر ولفظه قال: 

ه وسلم: قال البر  رسول هللا صلى هللا عل الفضة والبر  الذهب والفضة  "الذهب 
مثل یًدا بید فمن زاد أو استزاد  الملح مثًال  التمر والملح  الشعیر والتمر  والشعیر 
ع جنس بجنس (سلعتین  ه سواء". وعلى ذلك إذا وقع ب فقد أرى اآلخذ والمعطي ف

                                        
ة  محمد رشید رضا" للشیخ الرا والمعامالت في اإلسالم، "طارمحمد بهجة الب) ١١( ت (م

مان، القاهرة  - القاهرة   م).١٩٦٠علي یوسف سل
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ع من أ ما نقول في التعبیر المعاصر) فالبد لجواز الب مرن: األول متجانستین 
ض البدلین في المجلس ولذلك فإن الفضل  المساواة في الكیل أو الوزن والثاني ق
ان الجنسان من  الهما را. أما إذا  (الزادة) واألجل في هذا النوع من المعامالت 
مهما مختلفین (سلعتین من نوع واحد ولكن غیر  اء الستة وما في ح هذه األش

ن القول م -  متجانستین شتر م التعبیر المعاصر) فال  تشابهتین أو بدیلتین 
ًال أو وزًنا. وفي هذا شتر المساواة  ض في المجلس وال  النوع من  ههنا إال الق

انت  س برا ولكن األجل را وهو را النساء. أما إذا  المعامالت نجد أن الفضل ل
اء التي تدخل في المعامالت من غیر األنواع الستة الت ي حددها الحدیث األش

قع إال في حالة واحدة وهي الفضل على  مها فإن الرا ال  الشرف وما في ح
مقابلة األجل وهذا هو را النسیئة وهو ما  قضي هذا الثمن  الثمن المؤجل إن لم 
ة من نوع معین من النقود مع اشترا ردها  م ة وٕاقراض  ان شائًعا في الجاهل

ة أكبر من نفس النوع  عد فترة من الزمن قصرت أو طالت یدخل في الرا من م
ة المع اصرة ابین الفضل واألجل. وهذا هو الرا الشائع في المعامالت المصرف

الفائدة  سمى  ة (Interest)والذ  ف ة في الك التي  وقد اختلفت النظرات الوضع
عها  –ولكن النظرة الحدیثة  (Rate of Interest)یتحدد سعر الفائدة  الكینزة وما ت

  .)١٢(لطلب على النقود وعرضها في السوق تقول أنه دالة ل

ذلك أثبتت  ة المعاصرة و ة للبلدان الرأسمال ولقد أثبتت التجرة االقتصاد
ة  ر في عمل ة تذ س له أهم ، وذلك االدخارالدراسات النظرة أن سعر الفائدة ل

ة والنیو على خالف ما اعتقده االقتصادیون من المدرستین ة. فلقد الالكالس س
ینز  ما قال  ثبت أن أهم عامل محدد لالدخار في المجتمع هو الدخل القومي 

                                        
سر أحمد )١٢( ات النقود، عبدالرحمن  ندرة(دار الجامعات المصرة، اإل اقتصاد م، ١٩٧٩ ،س

ة) عة ثان   .١٧٨- ١٧٥ص:  ص ،ط
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ة. ورما عدد آخر ة والموضوع ل من  )١٣(من العوامل الشخص وهذه حجة على 
ة  ط عمل ة الرا في تنش أهم ن رأس  االدخارقولون  ة ضرورة لتكو وهي عمل

ه أن سعر الفائدة مال المجتمع. ولق ع ینز وتا الرغم من عدم أهمیته  - د اعتقد 
ة االستثمار. فزادة سعر الفائدة تخفض  - لالدخار عنصر هام مؤثر في عمل

ح. ولكن الدراسات األخیرة أثبتت أن سعر الفائدة  س صح حجم االستثمار والع
ینز ة الكبیرة التي اعتقدها  س له أبًدا تلك األهم م النشا االستثمار  ل في تنظ

  )١٤(ومن ثم النشا االقتصاد للدولة.

ر أن  غي أن تذ اإلضافة إلى ما سب فإن من الحقائ الخطیرة التي ین و
الناس التي اعتادت اكتساب دخلها من وراء إیداع النقود في  نمو هذه الفئة من

عني في الواقع نمو فئة خاملة ال تحاول أبًدا  المصارف، وتحصیل فوائدها 
ة جدیدة  ة أعمال اقتصاد ة للمجتمع. فهذه الفئة من الناس المخاطرة في أ وحیو

ة  ة التجدید في النشا االقتصاد وهي أساس العائد المضمون بینما أن عمل تقنع 
ة النمو تطلب المخاطرة، والمخاطرة تضاد الضمان  من الدرجة األولى لعمل

عن ر نمو فئةوالطمأنینة. ولذلك فإن استمرا ي سو اضمحالل نشا "آكلة الرا" ال 
طء نمو النشا االقتصاد للمجتمع مما یؤد  (Innovation) )١٥(التجدید التالي  و

م حًقا، فقد قطع بتحرم  ل. إن اإلسالم هو الدین الق إلى تخلفه في األجل الطو
ال أ  افًا إلنقاذ المجتمع من فئة خاملة تثر  ع أنواعه فوضع أساًسا  الرا بجم

ة ة اإلسالم عة الشر ة المضارة – سبب على حساب اآلخرن. ونجد أن طب شر
ة في عنصر المخاطرة تستل - أو القراض ح مساهمة  Riskزم المشار فتص

                                        
، ص١٣(   .٢٠٠- ١٩٠ ص: ) المرجع الساب

(14) Dernburg, T.F, and Mc Dougal, D.M., “Macro economics (McGraw – 
Hill, 1968) pp. 127-131. 

سر أحمد )١٥( ندرة، (مؤسسة الجامعات المصرة اإل أسس التحلیل االقتصاد، عبدالرحمن  س
ة١٩٧٩ عة ثان   ).م ط
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زداد اقتحام  ة وفعالة، و أصحاب رؤوس األموال السائلة في النشا اإلنتاجي إیجاب
ة دفًعا قوًا لألمام. ة االقتصاد التنم ادین العمل الجدیدة دائًما فیدفع هذا    م

ر أن هللا عد الرا نذ ع المتعاملین في  و حانه وتعالى حرم على جم س
سًا من وراء  حققوا م بخس الكیل والمیزان، الغش، الغبن النشا االقتصاد أن 

ع أنواعه ودرجاته ًعا تتضمن إما سرقة مستترة واالحتكار بجم . فهذه األعمال جم
  أو ظلًما بیًنا.

ل للمطففین ( ستوفون ( ) الذین إذا اكتالوا على١قال تعالى: "و ) ٢الناس 
الوهم أو وزنوهم یخسرون ( ) (المطففین). وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ٣وٕاذا 

م  یف أنتم إذا وقعت ف ه وسلم: " في حدیث له قال: قال رسول هللا صلى هللا عل
وهن: "... ومن ضمن هذه الخمس التي  م أو تدر اهلل أن تكون ف خمس، وأعوذ 

ه  ال والمیزان إال أخذوا عددها رسول هللا عل الصالة والسالم "وما بخس قوم الم
ح على شر مسلم)  السنین وشدة المؤتة وجور السلطان" (رواه الحاكم وقال صح
مثل  أن ینالوا عقابهم الشدید في اآلخرة  ذا فإن تهدید هللا ووعیده للمطففین  وه

ه الجانب األول من الصورة أما الجانب الثاني الذ یبینه ر  سول هللا صلى هللا عل
ال والمیزان تتعرض للقحط والجدب  وسلم هو أن األمة التي ینتشر فیها بخس الم

اإلضافة إلى  -  هذا هو عین التخلف االقتصاد –وسوء الحال في األقوات 
م  ه السالم إلى قومه في صم عثة شعیب عل انت  الناس. ولقد  ام  استبداد الح

م ١٨١الكیل وال تكونوا من المخسرن (هذا األمر: "أوفوا  القسطاس المستق ) وزنوا 
اءهم وال تعثوا في األرض مفسدین١٨٢( ) إلى قوله ١٨٣( )، وال تبخسوا الناس أش

م ( ان عذاب یوم عظ ذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة إنه  ) (من ١٨٩تعالى: "ف
ه الصالة والسالم: "من ح مل علینا السالح سورة الشعراء). أما الغش فقال عل

س منا" (عن أبي هررة  س منا، ومن غشنا فل ه الصالة  –فل رواه مسلم). ومر عل
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ا  عه بلًال فقال: "ما هذا  والسالم على صبرة طعام فأدخل یده فیها، فنالت أصا
ا رسول هللا، قال أفال جعلته فوق الطعام  صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء 

س منا" (عن أبي هررة رواه مسلم وابن ماجة حتى یراه الناس؟ من غش نا فل
ه وسلم  ة ابن عامر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عل ) وعن عق الترمذ
ه عیب أن ال  ًعا ف ه ب اع من أخ حل لمسلم إذا  قال: "المسلم أخو المسلم، وال 

  یبینه" (رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبیر والحاكم).

ال األسواق ولنن ًال واسًعا من أش یف أن ش ظر اآلن في عصرنا الحاضر 
المنافسة االحتكارة  وهو ما قائم على  (Monopolistic competition)سمى 

الغة تصل إلى حد  ع م الغة في مواصفات السلع المعروضة للب اإلعالن والم
عض جمع ما اكتشفت  ثیر من الحاالت  ات التي الكذب أو الغش الصرح في 

ة ة. فیتمثل  تكونت لحما ا الغر ة وأورو ات المتحدة األمر المستهلك في الوال
ة  ا وهم الغة في أوصاف السلع أو إضفاء مزا الغش في هذه الحالة الشائعة في الم
ال غالف  ة المستهلك عن طر أش على مواصفاتها أو محاولة التأثیر على نفس

م ح بجوائز  اًنا داخل األغلفة أو العلب التي التعبئة والتلو عثر علیها أح ن أن 
اع فیها السلع إلخ. والشك أن  ل من المنافسة االحتكارة  االمتناعت عن هذا الش

ال االحتكار ولكنه  ل شائع من أش ة من ش ضرور وهام لنقاء السوق اإلسالم
ل قد یخفى على الكثیرن معرفته.   ش

حتكر سلعة من  (Monopoly)أما عن االحتكار  ائع الفرد  وهو موقف ال
ه. فعن معمر بن  غلیها عمًدا على الناس فقد شدد اإلسالم الحرب عل السلع ولكن 

قال: قال رسول هللا  -  وقیل: ابن عبدهللا بن نضلة رضي هللا عنه - أبي معمر
ه وسلم: "من احتكر طعاًما فهو خاطئ" (رواه مسلم وأبو داود  صلى هللا عل

ست عینة والترمذ لمة خاطئ ل حتكر إال خاطئ). و  وابن ماجه ولفظهما" (ال 
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ه "إن فرعون وهامان  بیرة لقد استخدمت في القرآن لفرعون وأصحا وٕانما هي 
انوا خاطئین" ( الشعراء). وعن معاذ رضي هللا عنه قال: سمعت  - ٨وجنودهما 

قول: "بئس العبد المحتكر،  ه وسلم  إن أرخص هللا األسعار رسول هللا صلى هللا عل
ون المحتكر  حزن، وٕان أغالها فرح" (رواه الطبراني ورزن في جامعه). وقد ال 
فرًدا واحًدا وٕانما اثنان أو عدد قلیل من األفراد یتفقون صراحة أو ضمنًا على رفع 

ستفیدوا وحدهم من ظروف السوق مع إلحاق الضرر بجمهور  األسعار ولكن 
ًضا في دائرة االحتكار المنهي عنه في اإلسالم حیث إن المستهلكین. وهذا ید خل أ

أثره وهو رفع األسعار عمًدا على  ه الصالة والسالم قد عرف االحتكار  رسولنا عل
غیر مصلحة جمهور الناس في األسواق (معنى الحدیث إن أرخص هللا األسعار 

ه الصالة والسالم  الحظ أن الرسول عل قد حرم رفع حزن وٕان أغالها فرح). و
اب التحایل والخداع حیث نهى عن النجش (ال  اب احتكارة أو من  األسعار ألس

ما فسره ابن عمر رضي هللا عنهما  –تناجشوا  ه). النجش  في حدیث متف عل
ة للشراء)  ق ة حق س في نفسك اشتراء (رغ "أن تعطي في السلعة أكثر من ثمنها ول

ون ع ثیًرا ما  ك غیرك و قتد    ن اتفاق لخداع اآلخرن.ل

ع الحاضر  ان و ه وسلم عن تلقي الر ذلك نهى رسول هلل صلى هللا عل و
نشئ فرًصا خاصة  ضی من فرص المنافسة في األسواق و اد حیث أن هذا  لل
ع وفي غیر صالح جمهور المستهلكین في  للسمسرة وهي فرص احتكارة الطا

اس رضي هللا عنهما ه وسلم:  األسواق. وعن ابن ع قال: قال رسول هللا صلى هللا عل
ون له  اد قال ال  ع حاضر ل اد فقال له ما ال ی ع حاضر ل ان وال یب "ال تتلقوا الر

ه). ولقد اكتشف الفرد ماشال عمید المدرسة  ة أن سمساًرا" (متف عل الس النیو
ائعین  االحتكار السوق الخاص نتیجة انفراد قلة من ال ما أسماه  ن أن ینشأ ف م
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ان السوق العام.المشترن في أماكن  عیدة عن م عد أكثر  )١٦(خاصة  هذا االكتشاف 
ه وسلم   .من نحو ألف وثالثمائة سنة من حدیث الرسول صلى هللا عل

ل  سب ینشأ من أ ش ال ومجمل ما سب أن اإلسالم قد حرم أ  من أش
عني إال شیًئا واحًدا وهو أ ننا في صف االحتكار أو أ درجة من درجاته وهذا ال 

ة  ة تتحدد وفًقا لشرو  (Pure competition)المنافسة الصاف والمنافسة الصاف
مجرات األمور في  ة منها تجانس السلعة والعلم الكامل  قة في النظرة الوضع دق
ان واحد داخل  ائعین في م السوق ووجود األعداد الكبیرة جًدا من المشترن وال
ح للمستهلك أو ص ة أن ال  ما تقول النظرة الوضع  السوق ونتیجة هذه الشرو 

ائع أ تأثیر منفرد ع ه  (Price taker)لى السعر السائد في السوق ال والرسول عل
ع  ال الب ع أش قة وٕانما نهى عن جم الصالة والسالم لم یتكلم عن هذه الشرو الدق
ائع ح للمستهلك أو لل ص ة المشار إلیها: أن ال   التي تمنع تحقی النتیجة النهائ

عة احت ة على السعر السائد في السوق. وهذه أ تأثیر منفرد ذو طب كارة أو تحلیل
ة لتحقی أعلى درجة من المنافسة في  ة أو العمل غة الواقع في الواقع هي الص
ح المؤمنون بنظام السوق في العالم الرأسمالي في  غة التي أص السوق وهي الص

ا شدة، مما حدا بهم إلى استن ة المتقدمة یدافعون عنها   قوانین الدول الغر
ال االحتكا ع أش ة ضد جم اسم تفصیل عرف  نة (وهو ما   (Restrictiveر المم

(Trade Practices ادة المنافسة الغة لس ة ال عد األهم ما  . وسوف نعرف ف
ع أن نقول إن  اختصار شدید نستط ة و ة االقتصاد ة لتحقی التنم النس ة  الصاف

عملو  ة ال تسمح لمن  تسبوا دخولهم المنافسة الصاف ن في النشا اإلنتاجي أن 
ة ال ال ة  نتیجة أعمال احتكارة أو احت صلة للكفاءة اإلنتاج . (Efficiency)تمت 

                                        
ر االقتصاد، سر أحمدعبدالرحمن ) ١٦( ندرة، (دار الجامعات المصرة اإل تطور الف س

  .٢١٢- ٢٠٨ص:  م) ص١٩٧٩
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ة اإلنتاج وتحسین  م ة في نواحي زادة  ع الجهود اإلنتاج ز جم ومن ثم تتر
ة الحت ة جدیدة وٕانتاج أنواع جدیدة من السلع تلب استخدام طرق فن اجات نوعیته 

ع هذه الجهود تؤد  ذلك افتتاح أسواق جدیدة داخلًا وخارجًا. وجم المستهلكین و
ة وهذا هو  قي والتوظف وتقدم الفنون اإلنتاج إلى زادة الناتج القومي الحق
خس المیزان  ادة الغش و ة. أما في ظل س ة االقتصاد ة التنم المطلوب لعمل

ال واالحتكار إلخ فإن الجهود ا عي والم ة لألفراد تنحرف عن مسارها الطب إلنتاج
س لها  ن ثروات غیر مشروعة وسرعة ل وتتجه بدًال من ذلك إلى محاوالت تكو
ة. وسوف تتضح هذه المعاني  ة االقتصاد ه للتنم أدنى فائدة للمجتمع في سع

ة. ن رأس المال وتقدم الفنون اإلنتاج   بجالء عند الكالم عن تكو

ة الملك   :ة(د) مسؤول
ة العناص ة ر التي تساهم في النشا اإلنتاجيالمقصود هنا ملك ، أ ملك

ة تجاه  ة تحدد لنا أساس العقیدة اإلسالم س األرض ورأس المال. وثمة ثالث نقا رئ
شاء: "هلل ملك  فما  حانه وتعالى یوزعه  له هلل س ة وتلك هي: (أ) أن الملك  الملك

المائدة)، وقوله تعالى: "قل اللهم مالك الملك  - ١٧(السماوات واألرض وما بینهما" 
ة  . (ب) آل عمران) - ٢٦تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء" .. (من اآل

ة النافعة للنشا اإلنتاجي قد خلقت لمنفعة الناس  ع أن األرض أو الموارد الطب
ًعا: "هو ا ًعا.جم ة لذ خل لكم ما في األرض جم قرة). (جـ)  - ٢٩.." (من اآل ال

ة  ف ل شيء ومن ضمن ما علمه  حانه وتعالى هو الذ علم اإلنسان  أن هللا س
ستعین بها في إنتاج السلع  ة (رأس المال) التي  صناعة األدوات والمعدات اإلنتاج

ة  ع حاجاته (مثال اآل ه السالم  - ٢٧التي تش ان نوح عل یف  المؤمنون تبین 
ة  صنع أول سفینة بوحي من ه السالم صناعة  - ١١هللا واآل یف علم داود عل أ  س
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ة  أ - ١٢(الحدید. واآل د  )س ؤ ه السالم صناعة النحاس) و مان عل یف تعلم سل
  .الصافات) - ٩٦هذا قوله تعالى: "وهللا خلقكم وما تعلمون" (

ترتب على هذه النقا الثالث ما یلي: إن ما لد أ فرد من أراض أو  و
ه أو أمانة حمله مسؤولیتها وذلك لخدمة رأسمال إنم عة استودعها هللا لد ا هو ود

إخوانه ومجتمعه بجوار أدائه لمصلحته الخاصة. وأن على الفرد أن یتحمل 
امة. وهذه  قًظا إلى أنه محاسب علیها یوم الق ة المنو بها بوعي تام مت المسؤول

ة الخالفة التي ت ة تمثل جانب هام من مسؤول ناء على المسؤول حملها اإلنسان. و
قى ما  صح لصاحب رأس المال أو األرض أن ی ط العلماء أنه ال  ذلك فقد استن
غیر رشد أو على نحو یلح  ه  ستخدم ما لد ه عاطًال دون استخدام أو أن  لد
ة في ظل مفهوم الخالفة  ة الملك ذلك فإن مسؤول مصالح اآلخرن. و الضرر 

متن ات تقضي على المسلم أن  أ طرق ال تقرها أخالق ة  رأسماله  ع عن تنم
ل من  ال والمیزان أو أ ش اإلسالم مثل الرا أو الغش أو الظلم أو بخس الم

ال االحتكار (وهذا ما تحدثنا عنه في الحالل والحرام). فإذا تأملنا في  ة أش مسؤول
ة في اإلسالم اده الملك حانه وتعالى قد ارتضى لع نظاًما متمیًزا  نجد أن الح س

ة  ة فرد ًما أو حدیًثا فمسألة الملك ل النظم التي اجتهد اإلنسان في وضعها قد عن 
ة التهم في اإلسالم وٕانما المهم لدینا هو  القواعد اأو جماع لتزام المسؤول عنها 

ة فة اجتماع ان نوعها ذات وظ ة أًا  ح الملك قة حتى تص أ لخدمة  -السا
ل هذا. الجماعة، والدولة   (ولي األمر) على الرقیب على 

ة قد استهدفت أصًال خدمة  قول أن الرأسمال عض ف س األمر على ال وقد یلت
مصلحة الجماعة ولكن هذا ال یتأتى إال من خالل تحقی مصلحة الفرد. ولكن 

رة الید الخ س هذا هو اإلسالم إطالًقا. إن ف ةال.. ل التي  (Invisible hand) )١٧(ف

                                        
(17) Taylor, O.H., A History of Economic Thought (McGraw – Hill, 1960) pp. 111-12. 
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ًال مع النمو  (Smith)نها آدم سمیث تكلم ع ة األول لم تعمر طو فیلسوف الرأسمال
في حجم المشروع والتوسع في النشا المصرفي الرو وااللتجاء إلى أسالیب 
س  له معروف في التارخ االقتصاد الغري. ولذلك ل ع وهذا  احتكارة في الب

قول ما  ة  ة (بدافع األنان ًحا أن العمل على تحقی المصلحة الفرد سمیث)  صح
اإلضافة إلى ذلك فإن هناك اختالف عمل تلقائًا على تحقی مصلحة الجماعة. 

رة  رة تحقی مصلحة الجماعة من خالل مصلحة الفرد (وهي ف بیر بین ف
ل مقصود من  ش عمل  رة اإلسالم التي تتلخص في أن الفرد نفسه  ة) وف الرأسمال

في رسوله وٕاخوانه المؤمنین) سواء أجل تحقی مصلحة الجماعة (طاعة هلل وحًا 
اشرة أم ال.   ان هذا في مصلحته الم

م وأعجبوا  عض من انحرفوا عن الصرا المستق حاول  ًضا قد  وعبًثا أ
ل جهل أنه  قرروا  ظنون أنهم ما زالوا في دائرة اإلسالم أن  ة و س الثقافة المار

ة تج رة الشیوع ة وف رة اإلسالم ة ألن مصلحة الجماعة ال تعارض بین الف اه الملك
في رًدا على هؤالء أن  هي المستهدفة أوًال وأخیًرا، وٕان اختلفت الطرق إلى ذلك. و
حت قائم على أساس رفض الغیب ومن ثم فإنه  ة مذهب ماد  نقول أن الشیوع
الغیب في صدر  مان  د اإل ین اإلسالم الذ یؤ ون هناك لقاء أبًدا بینه و لن 

حرم األفراد من ح الكتاب ا لكرم. ومع ذلك نضیف إلى هذا قولنا أن اإلسالم ال 
قرها. االتملك وممارسة العمل الخاص طالما  ة التي  القواعد األخالق لتزموا 

حرم المجتمع من  حرم األفراد الحقوق التي أعطاها هللا لهم وال  واإلسالم بهذا ال 
مواهب األفراد وتفتحها وٕابداعه ا من خالل العمل الحر. فالمقارنة بین االنتفاع 

حرر الفرد و  اطلة تماًما حیث إن اإلسالم  ة  ة في نظام الملك ال اإلسالم والشیوع
حرمه من شيء أعطاه هللا له ملكته یلزمه في الوقت نفسه بخدمة الجماعة. وال 

ة في النظام الشیوعي. ولكن  ة ألمر الملك النس فینا نرد أن نغرق في التفاصیل 
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طرة العمال على وسائل اإلنتاج في  ه فالسفة هذا المذهب من س القول إن ما یدع
طرة  أول مراحل التطبی لم یتحق في واقع األمر أما الذ تحق فعًال فهو س
ة للحزب الشیوعي وأجهزة األمن  اس اتب الس ط والم زة للتخط اللجان المر

زة على وسائل اختالف أنواعها، وأنه في ظل األجواء ا طرة المر ة والس إلرهاب
عملون ضمن جهاز  ح العمال  ة الخالقة وأص اإلنتاج اندثرت المواهب الفرد

ین اآلالت. س هناك فرق بینهم و   إنتاجي ضخم ل

ط من  ارة عن خل ة في اإلسالم ع ًضا أن نظام الملك قول أ خطئ من  و
حتاج هذا األمر إل ة. وال  ة والشیوع قة تبین فساد الرأسمال ان فالمناقشة السا ى ب

آخر مثله ال ینشأ  ل من المذهبین، والشك أن خلط شيء فاسد  ة في  نظام الملك
ل هذا. ء من    عنه إال مزج فاسد واإلسالم بر

ام  ق ةولقد سمح اإلسالم  ة الجماع أ تملك الدولة لألرض أو  - الملك
فهم من ولمصلح لرأس المال إذا استدعت الظروف ذلك. ًعا. فمثًال  ة الناس جم

اء في ثالث الماء والكأل والنار" أن  ه وسلم: "المسلمون شر قوله صلى هللا عل
صفتها ممثلة لعموم الناس  عض المنافع العامة. والدولة (ولي األمر)  هناك 
ال  ة هذه المنافع العامة  ة مصالحهم مجتمعین هي إال ح برعا مسؤولة عن رعا

ام شك. ولقد أ الد أن ق ة في القرن العشرن م ثبتت الدراسات االقتصاد
ام ما  ن أن یؤد إلى ق م اه أو الطاقة (النار)  مشروعات خاصة الستغالل الم
قترح االقتصادیون  ان منطقًا أن  عي. ولهذا فقد  االحتكار الطب سمى 

ومات أن تقوم بنفسها بإدارته مشروعات تكرر  اه وٕانتاج المعاصرون على الح الم
  .(Public Interest)اقة من أجل المصلحة العامة الط

عتبرون  ة مثًال  ة العامة في اإلسالم فالمالك وهناك أمثلة أخر على الملك
اطن األرض یجب أن تكون عامة، فیتولى ولي األمر  ة المعادن في  أن ملك
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قول الك ذلك  في "بدائع الصنائع" وأرض  سانيأاستغاللها لصالح المجتمع. و
ستغني عنها المسلمون ال یجوز لإلمام أن  الملح والقار والنفط ونحوها مما ال 
طال لحقهم وهذا ال یجوز".  عطیها ألحد ألنها ح لعامة المسلمین وفي اإلقطاع إ
ة العامة وطرقة إدارتها:  م نمط الملك ح ان األمر فإن أهم شيء  ا  ولكن أ

ة الخال ة الخاصة ال تفرقه بینهما. مسئول ة للملك النس ما هو األمر  فة"، تماًما 
فمن ولى شیًئا من أمور المسلمین في نواحي النشا اإلنتاجي البد أن یدیره 
ة  ًعا وهو مسؤول عن رأسمال هذا النشا وعن موارده االقتصاد لصالحهم جم

د أن وضع  ة أمام هللا. وأخیًرا نؤ ة فرد ة في اإلسالم داخل األخر مسؤول الملك
هذا اإلطار الذ تبین لنا هو شر ضرور من شرو االقتصاد اإلسالمي وأنه ال 
ة على أساس إسالمي إال في داخل هذا  ات إنمائ ة عمل ن تصور إتمام أ م

ة اإلطار ولقد نجح الغرب الرأسمالي في تحقی النمو عل ى أساس نظام الملك
ة ع  الخاصة األنان اتي في تحقی الطا ما نجح النظام الشیوعي في االتحاد السوف

رنا في هذا  ما سب أن ذ ة. ولكن  ة الجماع النمو على أساس نظام الملك
صح االقتداء بها  ة لها قانونها الخاص وال  حث: هذه المجتمعات غیر اإلسالم ال

غي ن صح له أن یتخلى عنها. و أن نحاول  وأن مجتمعنا اإلسالمي له شرعته وال 
ة  صل بنا إلى تحقی التنم ة هو خیر نظام  یف أن نظامنا في الملك أن نفهم 
ة وعدم إهمال  ة مع الحفا على التماسك االجتماعي والحرة الفرد االقتصاد

أ  فول المصلحة العامة  ال. والشك أن التماسك االجتماعي م ل من األش ش
ة وأ ة للملك فة االجتماع ن من خالل الوظ م ة في التملك ال  ن الحرة الفرد

ن أن تهمل طالما  م إهدارها طالما قامت على الحالل وأن المصلحة العامة ال 
مها داخل إطار  قظ ولي األمر إلى ضرورة إدارة المنافع العامة وما في ح ت

ة اإلمارة. ة الخالفة ومسؤول   مسؤول
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ع الدخل:   (ه) العدالة في توز
ة اختالًفا بیًنا یختلف مفهوم  العدالة في توزع الدخل بین األنظمة الوضع

ما أنه یختلف في هذه النظم عن النظام اإلسالمي. وفي ظل النظام الرأسمالي 
سمى  ما  افئون  ة  عد الثورة الصناع لة جًدا من الزمن  ظل العمال لفترة طو

وهذه  (Iron Wages)أو األجور الحدیدة  (Subsistence Wages)اف أجور الكف
شة التي ال  ة للمع اجات األساس ة االحت األجور ال تكاد تكفي إال لسد الرم وتغط

شر عنها. وقد ظل اال ةغنى أل  یدافعون  )١٨(قتصادیون من المدرسة الكالس
قة  ة لط النس الرغم من الظلم الشدید الذ تضمنته  عن نظرة أجور الكفاف 

انت تساهم  انت العمال التي  قي. و صورة مستمرة ومتزایدة في زادة الناتج الحق
ة ( ) تتلخص في ١٨٥٠-١٧٥٠وجهة نظر رجال االقتصاد من المدرسة الكالس

نقطتین: األولى أن العمال إذا أعطوا ما یزد عن أجور الكفاف ازدادت أعدادهم 
ة تحت مستو  انخفاض(عن طر التناسل) فیؤد هذا إلى  ق أجورهم الحق

شتهم إلى  ات مع الكفاف (قانون العرض والطلب في سوق العمل) فتنخفض مستو
زداد بؤسهم أما  شرة وتنتشر األمراض الفتاكة بینهم و ال أقل من الحد الالئ 
ن المدخرات،  قومون بتكو ة فتتخلص في أن الرأسمالیین هم الذین  النقطة الثان

حافز أساسي وهو استثمارها. فإذا سمحنا ألجور  قتطعونها في دخولهم، وذلك 
اشر في  ل م ش ة فإن هذا یؤثر  ل زادة في اإلنتاج العمال أن ترتفع مع 

ات  التالي في معدل النمو االقتصاد وهذا في غیر  االدخارعمل واالستثمار و
  صالح المجتمع.

ة في  ات العمال وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازداد مد الحر
ا  ة التي تناد بتحرر - إنجلترا صة في اخ –أورو ات االشتراك زغت الحر  و

                                        
  .٢٠٩- ٢٠٧ ص: ، ص(Taylor. O,H)) المرجع الساب لتایلور ١٨(
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ة أصحاب األعمال س )١٩(العمال من عبود ور ظهر مار . وفي ظل المناخ المذ
س لهم أدنى ح  وتطرف تطرًفا شدیًدا في قضیته حتى ادعى أن أراب األعمال ل

أ  ن دخل فيهو العمل وأن ما یتحق مفي أ رح وأن األصل في رأس المال 
قضوا  س العمال أن یثوروا و ة ح خالص للعمال فقط. وطالب مار ة إنتاج عمل
ة  عدوا مجتمعاتهم لمرحلة الشیوع متلكوا وسائل اإلنتاج و على النظام الرأسمالي و
ار النظام  انه أ هذا المتطرف  ة المخلصة تماًما. وتن التي تختفي منها الملك

ة أولها انجلترا. وأخذا مفهوم العدالة في توزع الدخل الرأسمالي في أكثر من دول
ة. ة للمجتمعات الغر النس الخطر  ًال جدیًدا من ذلك الوقت یوحي    ش

ات  ولكن النظام الرأسمالي الغري أثبت قدرته على التغیر وفًقا لمقتض
اك معدالت  ف ة سمح  ة العمال القض شدة  صطدم  دًال من أن  الظروف، و

س ظروف األجور  ع ات الكفاف وانطالقها لتأخذ المستو الفعلي الذ  من مستو
ات األجور  . وارتفعت مستو الطلب على العمال من جهة وعرضهم من جهة أخر
صولة ملموسة وسقطت فراسة  قة العاملة تدرجًا  فعًال وتحسنت أوضاع الط

ة العدالة في توز  سبب قض ار النظام الرأسمالي  س في انه ع الدخل. ودافع مار
ة مستو األجر  ة دفاًعا شدیًدا عن قض الس رجال االقتصاد من المدرسة النیو

وعرض العمال.  -الذ یتحدد وفًقا لظروف إنتاجیتهم –وفًقا للطلب على العمال 
ات الفائدة (الرا) والرح وفًقا لعوامل الطلب والعرض  ما دافعوا عن تحدید مستو
عد أن یدفع  قي لد صاحب الحمل  ًضا. أما الرح فهو عائد مت في السوق أ

: األجر والفائدة والرع. وقد ینقلب الو  ضع من رح عوائد عناصر اإلنتاج األخر
إلى خسارة إذا زادت مدفوعات عناصر اإلنتاج (األجور + الفائدة + الرح) عما 
ة نفقات مستلزمات اإلنتاج. واعتبر  عد تغط حققه صاحب العمل من دخل صافي 

                                        
سر أحمد) ١٩( ر االقتصادتطور ، عبدالرحمن  ره) ص الف   .١٩٦-١٩١(سب ذ
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ة أن التوزع األمثل هو هذا التوزع الذ  الس االقتصادیون من المدرسة النیو
االعتماد على قو الطلب وا لعرض في السوق وأنه هو السبیل الوحید للدفاع یتم 

اره في العدالة  س وأف عن عدالة النظام الحر. وهاجم هؤالء االقتصادیون مار
ة هجوًما شدیًدا.   االجتماع

سي یجهلها ان مار ة تلقت نجاًحا في أرض  س ار المار ولم  ولكن األف
ة. وانتشرت ن یدور بذهنه أنها هي التي سوف تناصره، إال وهي روس ات ا السوف

اًرا في عدد آخر من بلدان العالم. وقبل تطبی  عد ذلك قسًرا واخت ة  الشیوع
قال أنها سوف تعمل على تحقی المساواة التامة بین  ان  ة  س ة المار االشتراك
ستحقون الدخل  متلكون وسائل اإلنتاج و العاملین في الدولة فهم في مجموعهم 

  ء النشا االنتاجي.الذ یتحق من ورا

انت هذه هي العدالة المثلى في رأیهم قیت  و .. ولكن حلمهم هذا لم یتحق و
اسي  تب الس قات العمال بینما استأثر رجال الحزب الشیوعي والم الفوارق بین ط

ثیر م بنصیب أكبر من غیرهم  م الحزي عندهم) ورجال الح   .(قمة التنظ

، فقد حدث في ا ة أخر . ومن ناح لعالم الغري الرأسمالي تطورات أخر
الد وفي ظل فتحت وطأة  ة في الثالثینات من هذا القرن الم األزمة العالم

ة في المجالس  ة حصل العمال على أغلب قوة األحزاب العمال ظروف اتسمت 
ا  ة في عدد من بلدان أورو مقراط طرق د م  طرة على الح ة واستطاعوا الس اب الن

ة ال قة العاملة الغر ثیر من قوانین الضرائب لكي تعطي الط متقدمة. وعدلت 
نصیًا متزایًدا من الدخل القومي ومع استمرار نمو االقتصاد الرأسمالي ونمو 
قتطعوا شرحة أكبر فأكبر من  عد أن  ما  ة للعمال استطاع هؤالء ف ة النقاب الحر

قول المدافعون عن الن ظام االقتصاد الغري الدخل القومي في بلدانهم. و
ة مثل  ا الغر ل توزع الدخل القومي في عدد من بلدان أورو المعاصر أن ه
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ة  عض البلدان االشتراك ل التوزع في  فضل ه د یتساو أو رما  انجلترا أو السو
ة المساوا    .)٢٠(ة المطلقة مثل االتحاد السوفیتيالتي تدعي قض

ة إلبراز  ة األهم مفهوم العدالة في توزع الدخل وعرض هذه األمور في غا
ة للمجتمع اإلسالمي یف  النس ن أن نتبین  م أوًال ألن مفهوم العدالة نسبي وال 

عد أن نر ونطلع على أحوال  حانه وتعالى لنا نظاًما مثالًا إال  وضع الح س
ة اجتهدوا في  شون في أنظمة وضع ع رها وفًقا الذین  وضع أساسها وتطو

أن نظامنا في التوزع مع إرساءه  قین یجب أن یتكون لدینا  للظروف. ثانًا ألن ال
ة. ة االقتصاد ضمن لنا تحقی التنم   لقواعد العدالة 

الرجوع إلى  ة لمفهوم عدالة التوزع في اإلسالم فإنه یتحدد إجماًال  النس أما 
ة واألحادی ات القرآن عدم بخس حقوق الناس وعدم ظلمهم عض اآل ث التي تأمر 

عد إرساء  ًال  ن أن یتحدد تفص م وٕاعطاء األجراء حقوقهم. ثم إن هذا المفهوم 
ه. ستند إل   المنط الذ 

اءهم وال تعثوا في  ة فنأخذ منها "وال تبخسوا الناس أش ات القرآن أما اآل
معنى أال تنقصوا  -١٨٣األرض مفسدین" ( الناس دراهمهم ودنانیرهم الشعراء) 

فهم من تفسیر النسفيالتي ت ما  شمل  .ستح لهم  اء مجمل  والشك أن لفظ أش
ع ما یترتب للناس من حقوق نتیجة أ نوع من أنواع المعامالت في النشا  جم
ع وشراء خدمات  عته عن ب ع وشراء السلع ال یختلف في طب اإلنتاجي وأن ب

عدالة عناصر اإلنتاج مثل العمل و  ع هذه المعامالت یجب أن تسو  األرض فجم
حیث ال یبخس واحد من الناس حقوق واحد آخر. ومن  بین المتعاملین فیها 

  األحادیث نعرف تحرم الظلم وضرورة إعطاء األجیر حقه.

                                        
(20) Carson, R.L, “Comparative Economic System” (Macmillan, N. York and London, 

1973), pp. 179-186. 
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ما یرو عن  ه وسلم ف فعن أبي ذر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عل
اد ا ع م  ره عز وجل أنه قال: " إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بین

ة توزع الدخل  محرًما فال تظالموا" (الحدیث رواه مسلم والترمذ وابن ماجه). وعمل
قة تحتاج إلى معاییر  ة دق ه عمل الناجم من النشا اإلنتاجي بین من ساهموا ف

مة اب. وعن أبي هررة رضي هللا عنه ع سل ن وٕاال دخل فیها الظلم من أوسع 
امة،  ه وسلم قال: قال هللا تعالى: "ثالثة أنا خصمهم یوم الق النبي صلى هللا عل
اع حًرا فأكل ثمنه، ورجل  نت خصمه خصمته: رجل أعطى ثم غدر ورجل  ومن 
ه أجره" (رواه البخار وابن ماجه وغیرهما)  عط استأجر أجیًرا فاستوفى منه ولم 

ة التوزع  همنا الجزء األخیر في عمل فصاحب العمل الذ استوفى حقه من و
حانه  ان خصًما هلل س ه أجره وٕاال  عمل أجیًرا عنده البد وأن یوف العامل الذ 

ع ذلك. ستط امة وال    وتعالى یوم الق
ولقد رأینا من قبل أن منطل العدالة اإلسالمي في تسعیر السلع في األسواق 

االحتكام إلى قانون العرض والطلب شرطة ع ل من قضي  دم وجود أ ش
ال أو الغش  ال االحت ل من أش ة) وأ ش ادة المنافسة الصاف ال االحتكار (س أش
سود في تسعیر خدمات  احث أن نفس المنط البد وأن  عتقد ال في المعامالت و
ة التوزع) وٕاال ادعینا زوًرا أن هناك عدم تناس  عناصر اإلنتاج (عمل

(Inconsistency) ال إدالة اإلسالمي. واختصار القول في مفهوم الع ن انتفاه األش
ن  أتي ذلك إال عن طر تكو ًعا سواء من جهة العمال (وال  االحتكارة جم
غة احتكارة) أو من جهة أصحاب األعمال یؤد إلى  ة ذات ص اتحادات عال
ة  تحدد بإنتاج تحدید معدل األجر في السوق وفًقا للطلب على خدمة العمل (و

ًعا للتمسك العمل) وعرض العمل وفي ظل ظروف المن افسة التي نفترض وجودها ت
ة فإن  م اإلسالم ة. وحیث الق حق العدالة االجتماع ما تحدد آنًفا  أجر العمل 

اب فإن  ن أن ینحرف سوق العمل عن ظروف المنافسة أل سبب من األس م
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فما حدث  ح االنحراف أینما و ة ولي األمر تقتضي منه التدخل لتصح مسؤول
ستخدم في تحقی مفهوم وذلك لضمان ا ستمرار تحقی العدالة ونفس المنط 

ه  الحظ أن هذا المنط یتشا مهما و العدالة عند تحدید إجارة األرض أو ما في ح
ة ولكنه یختلف في عدة أمور جوهرة.  الس ًال مع منط المدرسة النیو ش

ة دون أن ادة المنافسة الصاف ة افترضت س الس ون لها  فالمدرسة النیو
حتة. ة  شرو اقتصاد ة وٕانما  هذا بینما أن اإلسالم ضمن خلو  ضمانات أخالق

ال االحتكارة.  السوق من ع األش ادة المنافسة  – (Monopolistic)جم ومن ثم س
ة ما أن المدرسة  - الصاف ة.  م دین ة وق ط أخالق ضوا ًعا للتمسك  ت

ة فصلت عنصر رأس المال عن  الس م الذ یتحمل مخاطرة النیو عنصر التنظ
ة وجعلت سعر استخدام رأس المال متمثًال في الفائدة (الرا) بینما  ة اإلنتاج العمل
ة وهذا هو  ة اإلنتاج افة نفقات العمل عد دفع  قى من إیراد  م ما یت أعطت للتنظ

  الرح (أو الخسارة).
أ فرق أبًدا (وال یرضى التفرقة التامة  ة رأس واإلسالم لم  ل) بین ملك  ش

ة والرح (أو الخسارة) هو العائد العدل من  ة اإلنتاج المال واستخدامه في العمل
ر  ذا فإن الف ة أو من غیرها وه وراء مخاطر استخدام هذا العنصر سو المشار
أكثر من ألف وأرعمائة عام ال  ي  الس ر النیو امًال قبل الف اإلسالمي الذ ولد 

ن أن یت ات األخیرة م عرض لنفس االنتقادات التي تعرض لها األخیر في الحق
ال االحتكارة أسواق السلع وأسواق عناصر اإلنتاج.   حینما غزت األش

صح لنا أن نقع في خطأ مقارنة مفهوم العدالة في  ة أخر فإنه ال  ومن ناح
عده. فال ه من  ه ألصحا س وتر قة اإلسالم بذلك المفهوم الذ اخترعه مار  حق

ار ح أصحاب  معنى إن ًعا  م جم أن العمل هو أصل الق إطالًقا في القول 
افئون  ون لهم مجهودهم وعملهم الذ  ع األعمال في أن  ه وٕاعطاء جم عل

ة في توزع الدخل فقط عن  الحقوق لألجراء. ولكن هل تتحق العدالة اإلسالم
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النفي. ذلك طر جهاز السوق الحر الخالي من شوائب االحت ة  كار والظلم؟ اإلجا
ًال  ة قل م اإلسالم شرة ال تخلوا من ضعف وقد تنحرف عن الق ألن النفوس ال
أمرون  قظة من  حتاج إلى  ثیًرا.. واألمر هنا  ة  فتنحرف معاییر العدالة االجتماع
مون  ق عون شرعة هللا في األرض و ر ومن یتا نهون عن المن المعروف و

ط األساسي لتحقی العدالة عملًا.حدوده. وه   ذا هو الضا
ة أخر فإن المعامالت في السوق الحر بین األجراء وأصحاب  ومن ناح
ستأجرونها منهم قد تتمخض عن  ین أصحاب األراضي والعقارات ومن  األعمال و
ثیر. وطالما  عض الفئات على دخول أكبر من غیرهم  عض الناس أو  حصول 

ة التوزع تحدث داخل إطار العدالة الذ تكلمنا عنه فإن نا ال نملك إال أن أن عمل
عض اآلخر من قبیل األرزاق  ات دخول ال عض ونقص أو ث نقول إن زادة دخول ال
ثرة األرزاق أو قلتها من  علمنا أن  حانه وتعالى  وال نملك تعدیلها. ولكن الح س
ام بها للحد من ثراء  ة أخر البد من الق ح ة تصح اب االمتحان، وأن هناك عمل

فة واألشخاص غیر القادرن على  األثراء ومن أجل مساعدة أصحاب الدخول الضع
اع حاجاتهم.  عون إش ستط الكسب وغیرهم من أصحاب الحاجات الضرورة وال 
ان اإلسالم من أسقطه ولم  ن من أر اة وهي ر ة هي الز ح ة التصح هذه العمل

ذا یتأكد مفهوم العدالة االج حارب. وه جب أن  ه عمًدا مرتد و ة عمل  تماع
ة التي تتضمن إعادة لتوزع الدخل  ح ة التصح اة، العمل ة الز عمل ة  اإلسالم

ة في  انتظامالقومي وتتكرر  ة الرسم ل سنة وتشرف علیها األجهزة االقتصاد في 
اء  ون دولة بین األغن ي ال  اة: " حانه وتعالى في ح الز قول هللا س المجتمع. 

ة  م..." (من اآل اب مفتوًحا ال -  ٧من عد ذلك ال حانه وتعالى  حشر) ثم یترك هللا س
اًرا بین من زادت دخولهم عن حاجاتهم  ه إلعادة توزع الدخل اخت على مصراع
س البر أن  قول تعالى: "ل ومن هم دونهم عن طر الصدقات والقرض الحسن. 

اهلل والیوم ا م قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن  ة تولوا وجوه آلخر والمالئ
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ه ذو القرى والیتامى والمساكین وابن السبیل  والكتاب والنبیین وآتى المال على ح
ة - ١٧٧.. أولئك الذین صدقوا وأولئك هم المتقون" ( والسائلین وفي الرقاب.. إلخ اآل

قول: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" ( قرة). و آل عمران). وقال  -  ٨٩ال
ًضا: "م رم" (أ ضاعفه له وله أجر  قرض هللا قرًضا حسًنا ف  -  ١١ن ذا الذ 

طیب نفس في سبیل هللا   .الحدید) والقرض الحسن هو اإلنفاق 
تضح لنا أنه مفهوم  ة في توزع الدخل و تمل مفهوم العدالة اإلسالم ذا  وه

ك، وهذا أمر ع أنواع التف حفظ المجتمع من جم أن  فیل  في  نقي من الشوائب 
ست  ة ل ة التنم ة والتقدم االجتماعي. فعمل ة االقتصاد ة التنم ة لعمل ة األهم غا
رنا على  ما سب وذ ة. وهي تعتمد  ما فهمنا من البدا ة مجردة  ة اقتصاد عمل
ادئ العدالة والمساواة تضمن التماسك بین أفراد  انت م تماسك المجتمع. وٕاذا 

قل عنها في األ ة عدالة توزع الدخل بینهم. إن توزع الدخل المجتمع فإنه ال  هم
توزًعا عادًال له أهمیته في نفوس األجراء وهم الفئة الكبر من المجتمع فینتفي 
حسدهم وحقدهم على من هم أكبر منهم دخًال وأكبر منهم ثراء.  وما أضر 

ة القرن الحالي وتر دا ة القرن التاسع عشر و ة في نها ها المجتمعات الغر
ة في االستئثار  ة األنان ة المتطرفة إال النزعة الرأسمال ات االشتراك عرضة للحر

سیر للعمال األجراء. ة في تلك  معظم الدخل وترك النذر ال وما جلب الشیوع
ا  ة السائدة في أورو رة االقتصاد انت الف المجتمعات سو هذه العوامل. ولقد 

ة توزع الدخل في صالح أصحاب األعمال  في القرن التاسع عشر أن الرأسمال
ن رأس المال ومن ثم،  الرتفاعصورة مستمرة هو بخیر ضمان  معدالت تكو

معالت النمو االقتصاد ولكن ما فائدة هذه المعدالت المرتفعة في ظل االهتزازات 
ان المجتمع؟ أو ما فائدة هذه  ة الساخطة التي قد تقلب  ات االجتماع واالضطرا

لة المعدال ساد طو ن رأس المال ونمو الدخل حینما تقطعها فترة  ت المرتفعة لتكو
سبب قصور االستهالك  طالة    ؟(Under consumption)و
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س عدو  ر في أزمة قصور االستهالك هو مار الحظ أن أول من ف و
سبب استحواذ الرأسمالیین (أراب  ة األول وقال أنها ال تحدث إال  الرأسمال

نصیب متزاید من الدخل القومي وعملهم على استثمار معظم  األعمال) على
معدالت متزایدة،  ل مستمر و ش نصیبهم، مما یؤد إلى نمو الناتج من السلع 
ة أفراده  س لد غالب ستهلك هذا الناتج ول یف للمجتمع في هذه الظروف أن  و

سبب الظلم البین الذ وقع ع ي توزع لیهم فمن العمال األجراء القدرة على شراءه 
  )٢١(الدخل؟

ل  ش س لالنتقاد منه جهة ولكنها هذبت وأخرجت  رة مار ولقد تعرضت ف
ان من ضمن متضمنات  ة. ولقد  ة العلم عد من الناح ما  آخر أكثر دقة ف

ن محارته عن طر  م١٨٣٦النظرة الكینزة التي ظهرت في  م أن الكساد 
اإلنفاق على ال مشروعات العامة التي یتحق من ورائها إنعاش االستهالك وذلك 

ة منخفضة الدخل.دخل جدی   )٢٢(د للفئات العمال

احث أن المفهوم اإلسالمي في  ومن المناقشة والتحلیل الساب یتصور ال
ة دون التعرض  عدالة توزع الدخل هو خیر ضمان لتحقی ة االقتصاد التنم

ة ماش ة ان ة أو ألزمات اقتصاد ات اجتماع   لها خطورتها على المجتمع. الضطرا
 

  

                                        
(21) Higgins, Economic Development (N. York 1968) on Marxian Theory. 
(22) Keynes, J.M, The General Theory of Employment Interest and Money (Macmillan, 

London, 1936- Reprinted several times). 
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ن الرأسمالي   ثانًا: ارتفاع معدل التكو
ل عام عن مقدار التغیر في رأس المال  ش ن الرأسمالي  عبر معدل التكو
ة من  اس ة الق حاث االقتصاد نت األ منسوًا إلى رصید رأس المال. ولقد تم
ن رأس المال ومعدل النمو االقتصاد  ا قو بین معدل تكو اكتشاف معامل ارت

بیر من البلدان. وقد وجد أن البلدان المتخل المعدالت –فة اقتصادًا ذات في عدد 
ن رأس  انخفاض معدالت تكو المنخفضة للنمو االقتصاد تتمیز عموًما 

ة إلى )٢٣(المال ة ابتداء من النظرة الكالس ما أن معظم النظرات االقتصاد  .
وهو  - النظرات المعاصرة اتجهت إلى التأكید على أن ارتفاع معدالت االستثمار

ن الرأسماليالسبیل إلى ارتفاع  عد من أهم العوامل المؤثرة في  -معدالت التكو
قي   .)٢٤(نمو الدخل القومي الحق

حث في أهم العوامل المؤثرة في االستثمار من خالل  ما یلي سوف ن وف
ه من جانب آخر. وسوف نبدأ  ة ف مناقشة المقدرة على تنفیذه من جانب والرغ

ل االستثمار  ه.مناقشة المقدرة على تمو   والتي تعتبر من أبرز العناصر المؤثرة ف
ة تنمیتها إسالمًا: ف ل االستثمار و   مصادر تمو

ة  ق ة أساًسا من المدخرات الحق ة التنم ل االستثمار خالل عمل یتم تمو
ما أن  ل،  ل في األجل الطو للمجتمع. هذا هو أهم عنصر من عناصر التمو

ر ل یجب أن تذ ارًزا في األجل  هناك مصادر أخر للتمو حیث تلعب دوًرا 
ًضا في حجم االستثمار، ومن أهمها: االئتمان المصرفي  القصیر ومن ثم تؤثر أ

ار (القروض ا ة) واالدخار اإلج اإلضافة إلى ذلك  (Foroed saving)لمصرف و
ل. اًال عدیدة في األجلین القصیر والطو أخذ أش ل األجنبي الذ    هناك التمو

                                        
(23) Kindleberger, C. (1965) “Economic Development”, McGraw-Hill, pp. 98-99. 
(24) Cairncross, A.K. (1976) “The place of capital in economic progress”, In Meir, J. 

(ed.), Leading Issues in Economic Development, New York, Oxford Univ. press, 
pp. 261-266. 
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قي:االدخار الح -  ق

قة على انخفاض المقدرة الحق ة  بلدان نام ة عموًما   تتمیز البلدان اإلسالم
قي ومتوسط نصیب  االدخار لسببین أساسیین: أولهما انخفاض الدخل القومي الحق

أما  - أ انخفاض المیل لالدخار –الفرد منه وثانیهما ارتفاع المیل لالستهالك 
قي فال قفز فجأة نتیجة التمسك  عن مستو الدخل القومي الحق یتصور له أن 

ة أو غیرها. بل إن األمر یتم على مراحل وتدرجًا مع النجاح  م اإلسالم الق
ة .  ع الت ة  ق ة الحق ة ذاتها وحینذاك تزداد المدخرات القوم ة التنم المحق في عمل

ة م اإلسالم حثه فعًال هو أثر الق على المیل  هذا أمر بدیهي ولذلك فإن ما یهمنا 
ن أن  یرتفع المیل  م ه؟ أو هل  ن أن ینخفض عما هو عل م لالستهالك، هل 

ه؟.   لالدخار عما هو عل
ة  (Per capita income)ن انخفاض مستو الدخل الفرد إ في البلدان النام

ة األفراد  ح لغالب ة  - ما هو معروف –ال یت عمل ام  على اإلطالق.  االدخارالق
ة إلى  ولذلك اتجهت موضوع المیل لالدخار في البلدان النام الدراسات المهتمة 

حث سلوك الفئات المرتفعة الدخل نسبًا وهي القادرة على االدخار  یز على  التر
ة  داخل هذه البلدان. ولقد وجد أن هذه الفئات تتكون في معظم المجتمعات النام

ة والعقارات والتجار ار مالك األراضي الزراع قة  من  ذلك من أفراد الط و
قة محدودة نسبًا في هذه المجتمعات) وقد لوحظ أن أفراد هذه  المتوسطة (وهي ط
حث عن نماذج االستهالك الراقي أو البذخي  صفة مستمرة إلى ال الفئات یتجهون 

عض ه ال طل عل سبب محاكاة أنما االستهالك الشائعة في )٢٥(ما  ، وذلك 
اشر في المیل لالدخار.  ل م ش البلدان المتقدمة. وواضح أن هذا العامل یؤثر 
قف عند حد  ة ال  ة الراق ومما یزد األمر تعقیًدا أن محاكاة األنما االستهالك

ن الفئات المرتفعة الدخل أصًال بل ینتشر أثره تدرجًا بین فئات ال مجتمع التي تتم
                                        

(25) Lewis, A., Theory of Economic Growth (R.D Irwin, Home wood, Illinois, 1955) p. 227. 
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فة على ما هي  ة فتظل المقدرة االدخارة ضع ة التنم من زادة دخلها خالل عمل
ة تفتقر إلى القدرة على إنتاج معظم  ه. أضف إلى ذلك أن المجتمعات النام عل

ة ولذ ة أو الجدیدة من السلع االستهالك ات الراق لك فإن طلبها منها ال   النوع
ع إال عن ط ش ن أن  ر استیرادها مما یؤثر في مدخراتها من النقد األجنبي. م

ن استخدام المتاح من النقد األجنبي في ظروف  یف أنه من المم وال یخفى علینا 
  أخر في شراء معدات وآالت تساهم في بناء رأس المال القومي.

ة على هذا  م اإلسالم الق وال شك أننا في حاجة إلى مناقشة أثر التمسك 
حانه  السلوك ة بنعم، فاهلل س ن أن نستفید شیًئا؟ واإلجا م االستهالكي. هل 

لوا واشروا وال  قوله: "و م أن نعتدل في استهالكنا  ه الح تا أمرنا في  وتعالى 
ة  حب المسرفین" (من اآل حانه  -  ٣١تسرفوا إنه ال  امتداحه س األعراف) و

سر  اده: "الذین إذا أنفقوا لم  ان بین ذلك قواًما" وتعالى سلوك ع قتروا و فوا ولم 
ثیرة  - ٦٧( ه الصالة والسالم أمته في أحادیث  ذلك حث الرسول عل الفرقان). و

ة  س أو اآلن المال التوسع في المآكل والمشارب أو التفاخر  على عدم اإلسراف 
اس رضي هللا  ر عن ابن ع التي تستخدم في الطعام. ومن هذه األحادیث نذ

ا هم أهل عنهما قول ع في الدن ه وسلم: "إن أهل الش ه: قال رسول هللا صلى هللا عل
فة رضي هللا عنه  الجوع غًدا في اآلخرة" (رواه الطبراني بإسناد حسن)، وعن حذ
اج وال  سوا الحرر وال الدی قول: "ال تل ه وسلم  قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عل

ة الذهب والفضة وال تأكل ا ولنا في تشروا في آن وا في صحافها، فإنها لهم في الدن
  اآلخرة" (رواه البخار ومسلم).

ولذلك فإن من المنطقي أن نتوقع تغیر السلوك االستهالكي للفئات القادرة 
مبدأ التوسط أو االعتدال في  ت  لما تمس ة  على االدخار في البلدان النام

ن أن  -على اقتناعهم الذاتي بناء –االستهالك. والمتصور أن أفراد هذه الفئات  م
عض  عض اآلخر. ف ات دون ال عض أنواع الكمال تفوا بزادة استهالكهم من 
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ات من الرزق  ة التي نعرفها في عصرنا یدخل في دائرة الطی ات االستهالك الكمال
حانه وتعالى لقوله: "قل من حرم زنة هللا التي  حرمها هللا س أو "الزنة" التي لم 

ا خالصة یوم  أخرج اة الدن ات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الح اده والطی لع
علمون" ( ات لقوم  ذلك نفصل اآل امة  عض اآلخر من  - ٣٢الق األنعام) أما ال

جب  ة فإنه یدخل في دائرة الترف المرذول أو اإلسراف و ة الكمال السلع االستهالك
حب المسرفین ومة في المجتمعات االمتناع عنه ألن هللا ال  . والمتصور أن الح

م وٕارشاد وٕاقناع الفئات  ن أن تقوم بدور إیجابي في سبیل تعل م ة  ة النام اإلسالم
ة) أن هناك  ة نسبًا (عن طر المساجد والمحاضرات العامة والنشر والدعا الغن

ة  لكبر اأنواع من سلع االستهالك الترفي ال یجدر بهم استهالكها بینما أن النس
ما  ثیًرا،  من إخوانهم ومواطنیهم ال یرتفع مستواها االستهالكي عن حد الكفاف 
ة الجدیدة التي تصنع  ًضا أن تثار مسألة التقلید والمحاكاة للسلع االستهالك ن أ م
الخل اإلسالمي والتقالید  ة وهل هي جدیرة  في المجتمعات المتقدمة غیر اإلسالم

ة؟ أم ال ة ؟. وا اإلسالم ة النام ومة في البلدان اإلسالم احث یتصور أن الح ل
الصحة (مثل  ة التي تضر  ات معینة من السلع الترف ن أن تحرم استیراد نوع م

غ  ات األفالم  –أنواع لفائف الت عض نوع األخالق (مثل  السجائر وغیرها) أو 
ة الحدیثة التي تدور حول الجنس والعنف) أو التي تنطو  على بذخ  السینمائ

ارات  ة (مثل س ق سلع أخر تجلب نفس المنفعة الحق ن استبدالها  م واضح و
ارات المتوسطة أو الصغیرة).  الس ن استبدالها  م وب الكبیرة لألفراد و الر
ن أن تؤد هذا الدور بدقة بناء على تقارر هیئات  م ة  ومة االسالم والح

الش ن توقع استشارة على مستو عال من المعرفة  م التالي  رعة واالقتصاد. و
صها لشراء  ة التي تتحق في صورة نقد أجنبي وتخص زادة المدخرات الوطن

بیر في حد ذاته. ة وهذا إنجاز  ة الالزمة للتنم   مستلزمات اإلنتاج األجنب
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ض المیل لالستهالك  ان تخف اإلم التالي زادة –وخالصة القول أنه  و
ة، وتارة عن  ة للفئات المرتفعة الدخل نسبًا في البلدان النام النس المیل لالدخار 
م واإلرشاد الدیني واإلقناع وتارة عن طر استخدام ولي األمر  طر التعل
ومة) لح شرعي في صالح الجماعة یتمثل في الحد من االستهالك الترف  ي(الح

قة.لذ ال نفع یرجى من ور ا   )٢٦(ائه حق

ل فعال ألغراض  - ش النشاط المصرفي ودوره في تعبئة المدخرات واستخدامها 
 االستثمار:

عتبر الكثیرون أن وجود جهاز مصرفي على درجة من الكفاءة من أهم 
م  ة وخل االئتمان وتنظ ق ن أن تساهم في تعبئة المدخرات الحق م العوامل التي 

قبل أن وجود مثل هذا الجهاز المصرفي وممارسته تدفقاته للمستثمرن. ومع ذلك 
س  ة أمر ل ة االقتصاد ات االستثمار الضرورة للتنم فاءة في عمل فعًال لدوره 
ة. أوًال: ألن نشأة المصارف وممارستها  سیر على اإلطالق في البلدان النام ال
ات معینة من المنظمین حتاج إلى توافر نوع  للدور المطلوب منها أمر 

(Entrepreneurs)  ًضا في ة وأ الذین یتمیزون بخبرتهم في إدارة األعمال المصرف
.   مجاالت النشا االستثمار

ما الحظ هوزلتز ثانًا: ألن البل ة  تفتقر إلى  (HOSELITZ)دان النام
ات األفراد الذین یتوافر لدیهم الدافع القو إلنشاء المصارف  أعمالها  وٕادارةنوع

الفائدة  ل  ة الشائعة في عدید من هذه البلدان ضد التمو م االجتماع سبب الق

                                        
المفهوم ٢٦( ذا فإننا نتكلم عن المنفعة  ذا أو  قي یرجى من وراء  ) حینما نقول أنه ال نفع حق

یختلف عن المفهوم الوضعي لهذه الكلمة ذلك ألنه إذا تحققت صفة السلعة اإلسالمي وهو 
ان هذا الشيء ضاًرا  لشيء ما فإن له منفعة في المفهوم االقتصاد الوضعي حتى لو 
ة أو حتى غیر ضرور من وجهة نظر المجتمع. راجع  ة أو األخالق ة الصح من الناح

ادئ أو أسس علم االقتصاد. تاب في م   أ 
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مسألة الرا. وهذا التحلیل لهوزلتز على  واحتقار ممارسة هذا العمل الختالطه 
اإلسالم وذلك تلك  ة التي تدین  بیر من الصواب خاصة في البلدان النام جانب 

م األ الق عض الفلسفات األخالتي ما زالت متأثرة  ة أو ب ح ة للمس مة صل ة القد الق
  )٢٧(التي تحارب الرا.

ة وعدم توافر الظروف  والمصارف التي یتكلمون عن ضرورتها للتنم
ة المنتشرة في أنحاء  ة هي تلك المصارف الرو امها في البلدان النام ة لق المناس
ه للدفاع عن هذه المصارف  ا. وال نجد في الواقع أ سبب وج العالم شرًقا وغًر

ة. فلقد ساهمت حیث قامت وازد ة نشاطها للتنم قة من وأهم هرت في نمو ط
ع ال  ة الطا قة سلب فائدة، وهي ط شون على إقراض نقودهم  ع المرابین الذین 

ةتساهم في مخاطر إنشاء  ذلك ساهمت المصارف الرو  المشروعات االستثمارة. 
ة  ساد  (Business Cycles)في حدوث الدورات االقتصاد ه  عق من رواج شدید 

انت في فترات الرو  ثیًرا وفي فترات الكساد تساهم في هدم شدید، و اج تقرض 
أموالها.  ه  ع المشروعات غیر القادرة على سداد دیونها وذلك لتسترد ما تسم جم
أضف إلى هذا أن دور المصارف في خل التضخم النقد في العصر الحدیث ال 

ومات أن تفعله إزاءها أن تحاول الس ع الح ة ما تستط ن التنصل منه وغا طرة م
 . ز ة للبنك المر ة عن طر األسلحة التقلید على نشاطها في خل النقود االئتمان
ان  ة  ة التي قامت في البلدان النام ل ذلك أن نشا المصارف الرو وأهم من 
ة للعالم  ع الت ط  ة المرت ل نشا تصدیر السلع األول في الغالب محصوًرا في تمو

اإلضافة إل ة الغري المتقدم،  عض األنشطة االستثمارة التقلید ل  ى تمو
ة الالزمة  اني مثًال، بینما تجنبت تماًما المشروعات الحیو الم المضمونة العائد 

ة. ة االقتصاد   للتنم
                                        

ره.٢٧(   ) هوزلتز في مرجعه الساب ذ
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رة نشا مصرفي إسالمي  ة فإن طرح ف ینما هذا حال المصارف الرو و
ثیًرا جًدا. غیر من األمور    سوف 

ز إن النشا األساسي  للمصرف اإلسالمي في وقتنا الحاضر سوف یتر
ع مدخرات المسلمین غیر الراغبین في التعامل مع المصارف  حول جذب وتجم
ما یخدم أهداف المجتمع  ة المنتشرة هنا وهناك، ثم استخدام هذه المدخرات  الرو

ینما تعطي المصارف االستثمارة ة. و  الوسائل التي تسمح بها الشرعة اإلسالم
ة مصروفاتها وتحصل على أراحها أساًسا من الفروق المتحققة بین الفوائد  الرو
حق  ع أن  ستط ة فإن المصرف اإلسالمي  الدائنة والمدینة والعموالت المصرف
عد أن  ة  اشر ومستقل من مشروعات إنتاج ل م ش أراحه من استثمار أمواله 

ذلك من استثمار أموا ة، و ة مع مشروعات أخر یدرسها دراسة واف المشار له 
ا ألصحاب هذه المشروعات في تحمل مخاطرتها ً ح شر ص   .)٢٨(حیث 

ثم نأتي إلى لب السؤال الذ هو محور المناقشة والتحلیل: هل هذا النمط 
ة في تعبئة المدخرات  ل أكثر فعال ش ساهم  ن أن  م ة  من المصارف اإلسالم

طرق أفضل ة وفي استخدامها  قرر أن ینتظر القوم عض سوف  ؟ وال شك أن ال
ة  عض البلدان اإلسالم ة التي بزغت حدیًثا في  نتائج تجرة المصارف اإلسالم

ة النظرة ) أنه ال ١نقول اآلتي: ( قبل أن یجیب السؤال المطروح. ولكن من الناح
قاعدة تحرم  ین  ع مدخرات المسلمین المتمس بدیل للمصرف اإلسالمي في تجم

ات). (الر ة ال تحتاج إلث ) أن أصحاب الودائع لد المصرف ٢ا (وهذه بدیه
حصلون على أراح عادلة تتوازن مع المخاطرة ا لتي یتكبدونها اإلسالمي سوف 

ام المصرف بإجراء  ادة ظروف الرواج وق افتراض س ة. و ة المشار في عمل

                                        
ة) انظر مجلة "٢٨( ة (القاهرة) وفیها البنوك اإلسالم صدرها االتحاد الدولي للبنوك اإلسالم  "

ا نشاطه المختلفة.   مقاالت عدیدة تتناول البنك أو المصرف اإلسالمي من زوا
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أخذها  قة عن جدو المشروعات االستثمارة التي  على عاتقه أو دراسات دق
ان  مراحل مقدار الفوائد التي  شارك فیها فإنه ال شك أن هذه األراح ستعوق 
ة. ذلك ألن دراسة  حصل علیها أصحاب الودائع من مصارف رو ن أن  م
ة في ظروف الرواج تدل على أن أراحها تزداد زادة  ات المصارف الرو میزان

ومة بیرة خاللها بینما ال ترتفع مدفوعات  ثیًرا حیث أنها مح الفائدة للمودعین 
ز على سعر الفائدة. أما  ضعها المصرف المر الحدود التي  القواعد، ومحدودة 
بیر في مساعدة  قوم بدور  ن أن  م إذا حدث الكساد فإن المصرف اإلسالمي 
شارك فیها حتى تتخطى حالة األزمة. وال شك أن األراح  ع المشروعات التي  جم

وزعة على المودعین سوف تنخفض في هذه الظروف وقد تختفي تماًما أو تحل الم
ة التي یجب أن یدفعها  عض الحاالت. ولكن هذه هي الضر محلها الخسارة في 
ة. وهذا الوضع أفضل عن هللا وعند أ  المسلمون مًعا إذا حدثت أزمة اقتصاد

حصل علیها رجل مؤمن رشید من أخذ فائدة في ظل ظروف األزمة. فالفا ئدة التي 
ة لیدفع جانًا منها  ماش المصرف من المشروعات المدینة في ظروف األزمات االن
ار المشروعات الصغیرة  ثیًرا ما تتسبب في انه ألصحاب األموال المودعة 

وأ نفع للمجتمع یتحق حینما تظل فئة قلیلة من الناس  والحدیثة النشأة وٕافالسها.
ار آخرن. تحصل على دخل ثابت  سمى فائدة أو را حتى ولو على حساب انه

تعطل اإلنتاج والعمال  قي یتحق للمجتمع حینما تنهار المشروعات و وأ نفع حق
جب سداد أصلها وزادة في ظروف غیر مالئمة  سبب الدیون التي تراكمت فجأة و

  ؟. على اإلطالق
ة لد المسلم المتمسك بدینه سوف تلعب دوًرا  والمتصور أن الراحة النفس
ع  ساهم في تجم بیًرا في زادة التعامل مع المصرف اإلسالمي وأن هذا سوف 
اإلضافة إلى تحرر المسلمین  ل أفضل. هذا  ش ل أكبر وتعبئتها  ش المدخرات 

ة التي یتصف بها المودعون في النظم  ة ومن ثم من نزعة السلب ة الرو المصرف
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ات االستثمار داخل مجتمعهم. فمثًال  ل إیجابي في عمل ش إتاحة المساهمة لهم 
المفاضلة بین  لد هذا أسعار للفائدة  )%٩(، )%١٠(بدًال من أن یهتم الشخص 

سؤال أكبر وأهم: هل االستثمار في مشروع  المصرف أو لد غیره سیهتم المسلم 
ارات؟ ومن المتصور أن هذا لن إلنتاج اإلسمنت أفض ل أم في مشروع إلنتاج الس

ة الوعي  ل إیجابي تنم ش ة الوعي االستثمار بل قد یتدخل  ساهم فقط في تنم
األهداف وأن نجعلهم االدخار  د أننا إذا استطعنا أن نقنع األفراد  . فمن المؤ

ًضا  نها فإننا سوف نحفزهم أ ون نفسًا وعملًا في تكو ة في شار على المشار
أن المشروعات االستثمارة  ارة أخر أنه إذا اقتنع األفراد  ع قها وٕانجاحها.  تحق

من أجل إنماء هذه  االدخارالقائمة منهم وأن أراحها إلیهم فإن رغبتهم في 
) إن التخلي عن نظام الفائدة سوف یلزم المصرف ٣المشروعات سوف تزداد. (

حث ع حفزه دائًما على ال قوده حرصه على و ن الفرص االستثمارة، وسوف 
نة. وفي  حث دائًما عن أفضل الفرص االستثمارة المم سمعته بین عمالئه إلى ال

جب أن هذا ضمان لالستخدام الكامل واألمثل لرأسمال المصرف اإلسالمي.  و
اًنا ة أح اتها النقد اط ة التي تزداد احت حث في المصارف الرو ما  إلى  نقارن هذا 

قى دون استخدام. ( بیرة وت ة التي یجب أن ٤درجة  ) من عیوب المصارف الرو
ة تحیزها الواضح ضد المشروعات الصغیرة.  ة االقتصاد تسجل في مجال التنم
سعر فائدة مرتفع نسبًا وتطالبها  ة بإقراض هذه المشروعات  فتقوم المصارف الرو

ة أصغر نسبًا م ه للمشروعات الكبیرة. السداد على فترات زمن ما تسمح 
ة تفتقر إلى السمعة المالي التي  فالمشروعات الصغیرة في نظر المصارف الرو
ضمنها إذا تعرضت ألزمات في  س لها ما  تتمتع بها المشروعات الكبیرة، ول
نشاطها اإلنتاجي أو لنقص في سیولتها. هذا التحیز ضد المشروعات الصغیرة 

س له ما یبرره  ة.  - ع ذلكم –ل من وجهة نظر المجتمع خاصة في البلدان النام
عادة ما تحاول بذل جهود أكبر في  - المقارنة الكبیرة –فالمشروعات الصغیرة 

ة  ما تدل الدراسات أكثر رغ خدمة المستهلكین خاصة في ظروف المنافسة، فهي 
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ض نفقات  ة على النشا اإلنتاجي لتخف إنتاجها وأكثر في إدخال التجدیدات الفن
ًعا  ل هذا ط ات السلع التي تنتجها و ة في إنتاج سلع جدیدة أو تحسین نوع رغ
ة في اكتساب مستهلكین جدد، ومن ثم التوسع في السوق والنمو.  بدافع الرغ
ون أبًدا متحیًزا ضد  والمصرف اإلسالمي حرص على مصلحة الجماعة ولن 

ملك مشروع صغیر إذا ثبت من دراسته له أنه  م وال  قائم على أساس اقتصاد سل
ه في  شار فعل المصرف الرو بل أنه  ما  ه  فرض فائدة مرتفعة عل ه  عاق أن 
ع للمشروعات  ال شك تشج ساهم معه في تحقی أهدافه. وفي هذا  المخاطرة و
ة أنها لعبت الدور األكبر في النشا  الصغیرة التي ثبت من الدراسات االقتصاد

ع البلدان المتقدمة.االدخا ع في جم ة مراحل التصن   ر واالستثمار في بدا
ل االستثمار: - ة في تعبئة المدخرات وتمو ومة اإلسالم  دور الح

ة التدخل  ف حث مد و اشرة إًذا إلى  ة مواجهة  –دعنا نتطرق م ف أ 
است ع أن تواجهها  ل االستثمار: هل تستط ة لمشاكل تمو ومة اإلسالم خدام الح

؟ والغالب  ة أم ال؟ وٕالى أ مد ة الوضع الوسائل التي ترشحها النظرة االقتصاد
ن االستخدام ولكن عض هذه الوسائل مم ي یتالء أن  ه  الت ف م شر إجراء تعد

عض اآلخر  ة الشائعة مع نس االقتصاد اإلسالمي. أما ال من الوسائل االقتصاد
ل االستث ة لتمو ة. في البلدان النام مار فقد نرفضه تماًما من وجهة نظر إسالم

ة التي نطرحها ثم نحاول إجابتها سوف تساهم على أ حال في  والثالثة أسئلة اآلت
ح الموضوعات المختلفة التي أثرناها.   توض

ة في مجال تعبئة المدخرات  )١( ومة اإلسالم متد جهد الح إلى أ مد 
یف تعمل عل ارة ألفراد المجتمع، و ى توجیهها إلى المنافذ االخت

ة ة االقتصاد  ؟. االستثمارة المالئمة للتنم

ة أن تلجأ إلى استخدام طرق االدخار  )٢( ومة اإلسالم ع الح هل تستط
ل االستثمارات المستهدفة؟ ار لتمو  اإلج
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ل  )٣( االستعانة بوسائل التمو ة  ومة اإلسالم إلى أ مد تسمح الح
 األجنبي لالستثمار؟

ارة ألفراد المجتمع فنعتقد أنها في مرحلة  )١( ة للمدخرات االخت النس أما 
ل طاقتها حتى تعمل على  ومة أن تعمل  ة تستلزم من الح ة االقتصاد التنم

ارةتعبئتها وتوجیهها إلى المنافذ االستثمارة المالئمة  . ذلك ألن الطرق االخت
عطي لألفراد مطل الحرة في استخدا الحالل، م أموالهم التي اكتسبوها اإلسالم 

ما  مصلحة الجماعة. و ال ینقص من هذه الحرة شيء إال محاولة اإلضرار 
ن أن تقوم بدور هام في مجال  م ة  استعرضنا من قبل، فإن المصارف اإلسالم
ومة أن تعطي تأییدها لهذه  ن للح م ارة لألفراد. و تعبئة المدخرات االخت

د توجی ة عن طر إنشاء المصارف وتؤ ة االقتصاد اسة التنم ما یتف مع س هها 
ضفي نوع من الضمان على  ال شك أن هذا سوف  ز إسالمي. و مصرف مر
عطي األفراد ثقة أكبر فیها فیزداد تعاملهم معها.  ة و أعمال المصارف اإلسالم
ن أن تقوم بإنشاء صنادی  م ة  ومة اإلسالم اإلضافة إلى هذا فإن الح و
ة أسهمها للجمهور، وتتولى إدارتها عن  ق لالستثمار تساهم فیها بنصیب وتطرح 
ة من المساهمین. وتعهد  االشتراك مع مجالس منتخ ة مختارة  طر أجهزة اقتصاد
عجز  ة والتي  التصد إلى أنواع االستثمارات الضرورة للتنم إلى هذه الصنادی 

عد دراست ام بها وذلك   ها جدًا من مختلف الجوانب.األفراد عن الق

الرغم من الحرة الكاملة لألفراد في استخدام أموالهم المدخرة (طالما في  و
حملة  ة یجب أن تقوم  ة في البلدان النام ومة اإلسالم حدود الشرعة) إال أن الح
اس  ة والتي هي في الواقع انع ة المدخرن تجاه مسئولیتهم االجتماع ضخمة لتوع

ة  ة أن  الخالفة. فمثًال من المعروف من الدراسات الخاصةلمسؤول البلدان النام
ة األراضي والعقارات. ومن ثم هناك نظرة  ة سائدة فیها تجاه ملك احترام اجتماع
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الثروة لد أهم فئة من فئات المدخرن في هذه  ال االحتفا  نجد أن أفضل أش
ار المزارعین والتجار یتمثل في شراء مساحات ولو  البلدان والتي تتألف من 

ن أن  ان من المم ة. هذا بینما  ن ناء عقارات س صغیرة من األرض وشراء و
تتجمع مدخرات الفئات القادرة لكي تستثمر في الصناعة أو في مشروعات تهدف 

قول أحد االقتصادیین (آرثر لوس)إلى رف ة النشا الزراعي القائم. و  )٢٩(ع إنتاج
أنه رما استخدم المزارعون مدخراتهم في عدید من النواحي مثل شراء مساحات 

القرة أو ر  ما لبناء جدیدة من األراضي أو اإلنفاق على رجالهم الخصوصیین 
أخذ ادة (وقد  ء  هذا العمل دور الع ة مظهرة الدین بر ة اجتماع األخیر ناح

عض األعمال الخیرة أو منها؟ أو المقابر الفاخرة للعائلة أو رما أ نفقوها في 
ل  ش رون في استخدام مدخراتهم  ف ًال ما  عض صور اإلنفاق البذخي، ولكنهم قل
ة في هذا  ة للتوع عمل ة  ومة اإلسالم ام الح فید النشا اإلنتاجي. والواقع أن ق
م  ثیر من هذه العادات والق ن أن تلعب دوًرا هاًما في تغییر  م المجال 

ًضا االج ن أن تلجأ أ م ومة  ما أن الح ة المشار إلیها والتي ال أصل لها  تماع
طرق جدیدة الستثمار أموالهم في النشا الزراعي من أجل  ة المزارعین  إلى توع
، على  ة وماكینات الر فاءته وتنمیته، مثال االستثمار في اآلالت الزراع رفع 

عدهم على وجه التأكید.أساس أن هذا في مصلحتهم ومصلحة أبنائهم م   ن 

ة وهي فئة  وثمة فئة أخر من الفئات القادرة على االدخار في البلدان النام
ة. ومن الدراسات  عملون منهم في نشا التجارة الخارج ار التجار خاصة الذین 

البلدان النا ة الخاصة  ة في األمان االقتصاد ة وجد أن الرغ  Safety desireم
ورة إلى المنافذ االستثمارة تلعب دوًرا ها ًما في عدم توجه مدخرات الفئة المذ

حتفظون بثرواتهم  ار التجار  ة. ولقد وجد أن معظم  ة االقتصاد الضرورة للتنم

                                        
(29) Lewis A., Theory of Economic Growth. 
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شراء  ة خاصة، ورما قاموا  ات مصرف سائلة في خزائنهم الخاصة أو في حسا
ة مضمونة. ومرة أخر فإ من  –ننا ال نملك عقارات أو أراضي أو أوراق مال

ة ة  - الوجهة اإلسالم ة االستثمارة والدین ومة في التوع إال أن نتكلم عن دور الح
ًضا أن  ومة أ ن للح م ما  ل.  من أجل بناء رأس المال الذ ینفع المجتمع 
تساهم في ترغیب أصحاب المدخرات وحفزهم على استثمارها عن طر تهیئة 

ة التي تجعل الفرد المناخ االجتماعي لالستثم ثیر من العوائ االقتصاد ار وٕازالة 
ًضا أن تشجع  ومة أ ن للح م ة االستثمار. و األمان الكافي في عمل شعر  ال 
ا في  ادین االستثمار بدخولها طرًفا مشاًر أصحاب المدخرات على الدخول في م

ام بها أو تقل أراحها الخاصة  ة.المشروعات التي تزداد مخاطرة الق   )٣٠(في البدا

ار ومتوسطي المزارعین  غي عمله لترغیب  یز على ما ین رجع سبب التر و
ة أن  ه مدخراتهم إلى المنافذ االستثمارة المالئمة للتنم والتجار وحفزهم على توج
ما  رنا.  ما سب أن ذ ة تأتي من هذه الفئات  معظم المدخرات في البلدان النام

ة في عدید من أن هذه الفئات قامت بتمو  ل الصناعة في المراحل األولى للتنم
ة وفي عدد من بلدان  البلدان المتقدمة اقتصادًا.. حدث هذا في التجرة البرطان

ومة أن ال تتعجل في جني ثمار  غي على الح ن ان. و ا ة وفي ال ا الغر أورو
ما  ة التي تقوم بها لجذب مدخرات هذه الفئات واستثمارها  فید تحقی أهداف التوع

أخذ وقته  ة تهدف إلى تغییر نمط السلوك وهذا أمر  ة ذلك ألن مسألة التوع التنم
.   حتى یتحق

ة أن تلجأ إلى   )٢( ومة اإلسالم ع الح ة للسؤال الثاني هل تستط النس
ار  االدخارطرق  ة؟ اإلج عض المشروعات الضخمة الالزمة للتنم ل   لتمو

                                        
سر أحمد) ٣٠( ة، عبدالرحمن  ة المشروع الخاص في البلدان النام  –، مقالة دفاع عن قض

عة جامعة اإل ندرةمط   .م١٩٨٠ ،س
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ما هو  ان منخفًضا  ارة  ة أو االخت ق إذا افترضنا أن حجم المدخرات الحق
ل  في إجماًال لتمو حیث ال  ة  ثیر من حاالت البلدان النام الحال في 
ضرورة التدخل  ومة قد تشعر  ة فإن الح المشروعات االستثمارة الالزمة للتنم

ل  عاد التمو است عد لتحقی أهداف بناء رأس المال. و ما  حثه ف األجنبي الذ سن
ل المشروعات االستثمارة  ن أن تلجأ إلى إحد طرقتین لتمو م ومة  فإن الح
االقتراض من المصرف  ة  ة والثان فرض ضرائب إضاف ة: األولى  الالزمة للتنم
ومة. وفي ظل  عني إصدار نقود جدیدة بواسطته وٕاقراضها للح ز وهذا  المر

عد اآلن مسألة النموذج اإلسالمي  ومة إلى  التجاءالذ نفترضه سوف نست الح
ة وذلك لوجود نظام  ة االقتصاد ل مشروعات التنم ة لتمو فرض ضرائب إضاف
حث مستقل: أ هل  ن أن تكون هذه المسألة في حد ذاتها محل  م اة. و الز

اة وذلك للمساعدة  اإلضافة إلى نظام الز ون هناك نظام ضرائبي  ن أن  في م
عمل مثل هذا النظام حتى  یف  ن رأس المال أم ال؟ وما هو؟ و إنجاز أهداف تكو
اة أو حتى یتمشى معها  حانه وتعالى من الز األهداف التي أرادها هللا س ال یخل 
ز على مسألة إصدار نقود  في تحقی أهداف المجتمع اإلسالمي؟ دعنا إًذا نر

ز وٕاقراضها ومة  جدیدة عن طر المصرف المر ح لد الح ومة. ولقد أص للح
ة من النقود لم تكن م ن اآلن  م لها أن تحوز عن طرقها قدًرا من  معها من قبل و

ة  ة. هذه هي عمل ة تستخدمه في إنشاء مشروعات التنم موارد المجتمع االقتصاد
ومة بهذا التصرف سوف تتنافس مع  ما نعرفها. ولكن الح ار  االدخار اإلج

لخاص على الموارد المتاحة في المجتمع وسوف ترتفع األسعار نتیجة القطاع ا
نت من  ومة تم ن القول إن الح م ارة مختصرة  ع الزادة الحادثة في الطلب. و

ع عن طر المصرف ازة قدر من موارد المجتمع ألنها تستط ز أن تصدر  ح المر
ساطة القدر  ع النقود نقوًدا جدیدة لصالحها. إنها ب وهي  (Printing Money)ة على ط

متلكها القطاع الخاص.   قدرة ال 
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ل عن طر التضخم ألنها  ًضا التمو ار تسمى أ وطرقة االدخار اإلج
عض االقتصادیین  رنا تتضمن ارتفاع المستو العام لألسعار. ولقد دافع  ما ذ

ة على أساس أ ل التنم وسیلة لتمو ار  ن التضخم الناجم ما عن االدخار اإلج
هو إال ظاهرة مؤقتة تحدث نتیجة زادة الطلب على االستثمار (والذ یتضمن 
ة المتاحة) ولكن ما یلبث هذا أن یختفي  زادة حدة التنافس على الموارد االقتصاد
قال  ذا  قي. وه زداد الناتج القومي الحق حینما تظهر نتائج االستثمارات الجدیدة و

ة نفسه ذاتًا.أن هذا التضخم  عة مختلفة إذ ینجح في تصف   ذو طب

قه  ا إال أن من الصعب انتظار تحق الرغم من أن هذا الدفاع مقبول نظًر و
ومات قد تلجأ (مضطرة أو غیر  ة نجد أن الح عملًا، فمن تجارب البلدان النام
مضطرة) إلى إنفاق جانب من النقود الجدیدة التي حصلت علیها على أغراض 

استثمارة. وهذا اإلنفاق غیر االستثمار یؤد إلى ارتفاع الطلب الكلي ومن غیر 
ون له أثر على اإلنتاج. أضف إلى هذا أن  ثم المستو العام لألسعار دون أن 
لها بإصدار  ومة قد تخف في تنفیذ األهداف االستثمارة التي تصدت تمو الح

ع أن تحق أ  التالي ال تستط هداف زادة الناتج. أو قد تنجح النقود الجدیدة و
ومة في تنفیذ االستثمارات وزادة الناتج ولكن نظًرا النخفاض درجة المنافسة  الح
ة  ظل المستو العام لألسعار مرتفًعا عند المستو الذ بلغه عند بدا في األسواق 
ة تنفیذ هذه االستثمارات، وهذا االحتمال تحق فعًال في عدید من التجارب. وخالص

التأكید إلى تحقی التضخم بینما  ار سوف تؤد  األمر أن طرقة االدخار اإلج
عد ذلك أمر  ض األسعار مرة أخر  قي أو تخف إن نجاحها في زادة الناتج الحق

د إطالًقا وهذا ما یجعلها عرضة لال   .)٣١(نتقادغیر مؤ

                                        
(31) Kindleberger, C.P., and Herrick, B., op. cit., PP. 222-23, 
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ع الحاالت فإنه سوف یه ان التضخم یهاجم عموًما في ظل جم شدة وٕاذا  اجم 
ار  أكبر في حالة االقتصاد اإلسالمي مما یجعلنا نقرر رفض طرقة االدخار اإلج
حالة االستقرار النقد  عبث  ة. فأوًال نجد أن التضخم إذا استمر سوف  ل التنم لتمو
ة. ثانًا إن التضخم یؤد إلى عادة  ة التنم في االقتصاد والتي هي ضرورة لعمل

ة ال تتف مع أ نمط من أنما العدالة توزع الدخل القومي  صورة عشوائ قي  الحق
الك واإلسالم له نمط رشید ومفهوم محدد لعدالة التوزع وٕاعادة توزع  ة، فقما  االجتماع
طرقة مرفوضة  ة  ق قي تؤد بدورها إلى إعادة توزع الثروة الحق الدخل القومي الحق

موازن العدالة المختلفة. أضف إ ًضا  لى هذا ما للتضخم من أثر سيء على توزع ا
شرة ة وهروب الكفاءات ال ارة مختصرة فإننا . )٣٢(خارج أوطانها الموارد االقتصاد ع

ار إسالمًا ألن هذا یؤد في غالب األمر إلى التضخم، وقد ال  نرفض االدخار اإلج
ع أن نتخلص من هذا التضخم فیؤد إلى وقوع ظلم بین  عض فئات نستط على 

  .العاملین وأصحاب الثروات وهذا ما ال نرضاه
ة االعتماد  )٣( ومة اإلسالم ع الح والسؤال الثالث هو إلى أ مد تستط

ة؟ ل األجنبي للتنم  على وسائل التمو

ل األجنبي عدیدة ومن أهمها ا اشرة إن وسائل التمو لقروض واالستثمارات الم
(Direct Investment)  ة فإنها ة للقروض األجنب النس ات. و والمعونات الحرة أو اله

ما أنها في معظم الحاالت تستلزم دفع فائدة  عد فترة من الزمن  تستح السداد 
ة –دورة. وفي حاالت قلیلة جًدا  ال فائدة تستح  -  استثنائ قد تكون القروض 

ة  علیها مثال تلك التي ة الدول عة ل(IDA)تمنحها منظمة  التنم لبنك الدولي . التا
ن أن  االلتزام . ومسألة(IBRD)لإلنشاء والتعمیر  م بدفع الفائدة لألجانب الذین 

ة فالفائدة را  قرضونا من رؤوس أموالهم یجب أن تناقش من وجهة النظر اإلسالم
                                        

سر أحمدانظر: ) ٣٢( ات النقود، عبدالرحمن  ةاقتصاد عة ثان دار الجامعات المصرة،  -  ، (ط
ندرة اإل   .في آثار التضخم ٢٧٩إلى ص  ٢٦٣) ص ١٩٧٩س
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من حدیث  –وهذا مرفوض إسالمًا سواء أخًذا أو دفًعا (من زاد أو استزاد فقد أرى 
ن لر  م طرح هنا: هل  ن أن  م ه وسلم). ولكن السؤال الذ  سول هللا صلى هللا عل

ل؟ هذا  ن هناك مصدر آخر للتمو فائدة من األجانب إذا لم  قبول االقتراض 
ة  ة للعدید من البلدان اإلسالم النس ة ألهمیته  حث بدقة وعنا السؤال یجب أن ی

ظروف التخلف االقتصا ع أن تتخلص منها في المعاصرة التي تمر  د وال تستط
ن أن یتعرض لحالة  م ان الفرد  ة المستقلة وحدها. وٕاذا  اتها الماد ان ظل إم
ة الراسخة فإن األمة  عض القواعد الشرع االضطرار التي تستدعي االستثناء من 
س هناك أشد وال أصعب من حالة التخلف  ًضا قد تتعرض لحالة االضطرار، ول أ

الً االقتصاد إ ار جملة أو تفص عین االعت   .ذا نظر إلیها 

ة في إحد  ة االقتصاد دعنا نفترض مثًال أن االستثمارات الضرورة للتنم
ة. ثم وجدنا  رشد وفًقا لعدد من المعاییر اإلسالم ة قد قدرت بدقة و البلدان اإلسالم

اف وأن االلتج ة غیر  ل المتاح من المدخرات المحل اء إلى عد ذلك أن التمو
ح أمر ضرور فماذا نفعل ة أص ؟. هنا نجد أنفسنا أمام أحد  القروض األجنب

عض األهداف االستثمارة الهامة مما قد یؤد  :أمرن إما ارتضاء التنازل عن 
فائدة من عض المصادر  إلى استمرار حلقة الفقر المفرغة أو قبول مبدأ االقتراض 

ة لفترة  ة غیر اإلسالم ار الذ نعرضه البد أن نوازن األجنب مؤقتة. وفي هذا االخت
التالي  بین أمرن: أولهما هو قبول استمرار الفقر وحالة التخلف االقتصاد و
ه  ة عل طرة البلدان غیر اإلسالم استمرار ضعف قوة البلد اإلسالمي واستمرار س

ة. وثانیه ة الذات مجهوداتنا الداخل ن من حل مشاكلنا  ما قبول إلى أن نتم
انتهاء نجاح المشروعات االستثمارة التي  فائدة لفترة مؤقتة تنتهي  االقتراض 
ار حالة التخلف االقتصاد والعجز عن  مولت عن هذا الطر على أساس اعت
حتاج إلى اجتهاد، وٕانني أعتقد أنه  الخروج منها تمثل حالة اضطرار. واألمر هنا 

اه إلى : ( یجب االنت  إن فجوة االدخار التي قد تلجأ الدولة )١عض النقا
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ة إلى ة هي فجوة تقدیرةسدها عن طر ا اإلسالم وٕان ، )٣٣(لقروض األجنب
الغة في تقدیر المطلوب من الغة في تقدیرها قد یؤد إلى الم ل األجنبي.  الم التمو

حتاج إلى تعاون ومشورة٢( بین رجال االقتصاد  ) إن تقدیر مسألة االضطرار أمر 
) إن الدولة التي تقترض مالم تستخدم القروض استخداًما ناجًحا ٣رجال الفقه. (و 

التالي  ذلك من زادة صادراتها و ن من زادة ناتجها القومي و حیث تتم
ة التي یتم بها سداد القروض سوف توقع بنفسها بین  اتها من العملة األجنب تس م

بر أید الم وفي اعتقاد الشخصي أن حالة  .)٣٤(رابین الدولیین وهذه خطورة 
ة التي تعاني من االضطرار ق ة للعدید من البلدان اإلسالم النس ن قبولها  م د 

ة الحذر مع ذلك في قبول  مرارة التخلف االقتصاد ولكنني سوف أكون في غا
ان هناك اطمئنان تام إلى أن  ة إال إذا  فائدة من الدول غیر اإلسالم االقتراض 

  مفر منه مؤقًتا. هذا الحل ال

                                        
ة في٣٣( اجات رأس المال الالزم للتنم ة تقدیر احت  :) انظر المشاكل العدیدة التي تتضمنها عمل

Hawkins, E.K. (1968) “Measuring Capital Requirements” The fund and Bank Review: 
Finance and Development, 5(2): pp. 2-5. 
Also: 
Joshi, V. (1970) “Saving and Foreign Exchange Constraints” in P. Streeten. (ed.), 
Unfashionable Economics, London,  PP. 111-121, 127-128. 

عض ٣٤( ما عدا  ة (ف ة سداده تستلزم توفیر عملة أجنب ان القرض أجنبًا فإن عمل ) طالما 
ة) وذلك فإن تحقی زادة في  الناتج من جراء استخدام القرض األجنبي أمر حاالت استثنائ

ًضا من تحقی زادة في الصادرات ألن  م على نجاحه وزوال عبئه بل البد أ في للح ال 
ة السداد  ن استخدامها في عمل م ة التي  ة األجنب هذه األخیرة هي التي سوف تجلب العمل

ة م ن جراء استخدام القرض فإن أما إذا لم تتحق زادة في الصادرات والعملة األجنب
اطاتها  ح ذات عبء ثقیل على البلد المقترض حیث تستنزف من احت ة سداده تص عمل
اطات النقد األجنبي فإن هذا سوف یؤد إلى مواقف  من النقد األجنبي أما إذا نضبت احت

ستردوا رؤوس أموالهم وفوائدها. ة من المقرضین األجانب الذین یردون أن   صع
ة ومشاكلها العدیدة في:انظر  ة وأثرها في التنم ة الخارج ًضا دراسة عن المدیون   أ

Ohlin, G. (1976) “Dbts, Development and default” in Helleiner, G.K (ed.) ‘A world 
devided (Cambridge Univ. Press, London, PP. 207-224. 
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بدیل ناجح للقروض  ل األجنبي التي یجب النظر إلیها  وأحد مصادر التمو
ة مثًال  اشر من دولة إسالم ان االستثمار الم اشر. فإذا  اًنا هو االستثمار الم أح
ة المنتجة للبترول في إحد  بیر. مثال أن تستثمر إحد البلدان العر فهذا خیر 

ة ا ة فیها.البلدان اإلسالم عض المشروعات الضرورة للتنم   لفقیرة وذلك بإقامة 
ة، وهنا  ة غیر إسالم اشرة قد تأتي من بلدان أجنب ولكن االستثمارات الم
ة لهذه  ة اإلیجاب البد من التأكد من مسألتین، األولى: إن اآلثار االقتصاد

ة: إن المستثمرن  ة، والثان نوا من االستثمارات تفوق آثارها السلب األجانب لن یتم
ال نتیجة لنشاطهم  ل من األش أ ش ة  اس ة أو الس طرتهم االقتصاد فرض س
ة داخل البلد اإلسالمي  م تدفقات االستثمارات األجنب داخل البلد. ولذلك فإن تنظ
ة.  مة علیها أمر ضرور للغا ة المح ن من الرقا ا الوسائل التي تم واستن

احث االلتز  قترح ال ة مع أصحاب و ة واإلدارة الوطن ة المال مبدأ المشار ام 
شر ضرور وأساسي لمزاولة نشاطهم داخل البلد  ة  االستثمارات األجنب
ة رأس المال الخاص من داخل البلد اإلسالمي بل البد  اإلسالمي. وال تكفي مشار

ة في مشروعات االستثمار األجنبي لضمان ال ومة اإلسالم ة الح طرة من مشار س
ة. مة التي تتف مع التنم ة للمعونات  )٣٥(علیها وتوجیهها الوجهة السل النس أما 

ل األجنبي –الحرة والمنح  عیبها شيء من  -وهي المصدر األخیر للتمو فال 
ة ولكننا یجب  ًما یتف مع أهداف التنم ة النظرة إن تم توجیهها توجیًها سل الناح

ه جیًدا إلى الكثیر من طة بهذه المعونات والمنح الحرة في  أن ننت المظاهر المح
ة الخاصة  ة واالقتصاد اس الواقع العملي من نحو استغاللها للتدخل في األمور الس

                                        
بیر بین االقتصادیین حول جدو هناك جد) ٣٥( اشرة وخطورتها أو ل  ة الم االستثمارات األجنب

ثیرة ومؤلفات في هذا الشأن انظر مثًال:  نفعها لالقتصاد الوطني وهناك مقاالت 
Johnson, H.G. (1968) “LDC Investment: The Road is paved with preferences”, 
Columbia Journal of World Business, Jan./ Feb. 1968, PP. 17-21.  

  لعرض شامل للموضوع:و 
Kindleberger, C. and Herrick, B., Op. Cit, PP. 312-323. 
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ام  ات الخاصة للح ثیر من الحاالت في الحسا ذلك تسرها في  ة و البلدان النام
  في هذه البلدان.

ات االستثمار:   أولو
ة  ة االقتصاد ة الناتج إن التنم ة قد تستهدف تنم في المجتمعات غیر اإلسالم

نة أو أقصى معدالت مم قي  ح الصناعات الثقیلة أو تحقی ر بناء ص القومي الحق
طالة في المجتمع. واتخاذ أ واحد  ة ال معدالت مرتفعة للتقدم التكنولوجي أو تقلیل نس

ار  ل قاطع في اخت ش ة یتدخل  االستثمارات وترتیبها من هذه األهداف االقتصاد
ة). وفي المجتمعات  قات تنفیذها وفًقا ألهمیتها النسب ة حجمها أو م (سواء من ناح
ًضا أن تحتل  ًعا ولكننا ال نتصور لها أ ة ال نتصور إهمال هذه األهداف جم اإلسالم
عاني من  ة في المجتمع اإلسالمي الذ  ة االقتصاد ة. فالتنم س ان الصدارة الرئ م

ان من الت ة للس ع الحاجات األساس اع جم خلف االقتصاد البد وأن تهتم أوًال بإش
فهم من أحادیث رسول هللا  عت ذلك أنه  ن ما لم تكن هذه قد أش س ومس مأكل ومل

ه وسلم شة. فعن عثمان  صلى هللا عل ة للمع إن لإلنسان حقوًقا في الضرورات األساس
س البن آدم ح في  بن عفان رضي هللا عنه أن النبي صلى ه وسلم قال: "ل هللا عل

ستدل  ما  نه وثوب یوار عورته وجلف الخبز والماء".  سو هذه الخصال: بیت 
من أحادیث أخر على ضرورة التعارف بین المسلمین في حالة المرض وفضل العلم 

ضرورة عتقد  احث  م. ولذلك فإن ال ه االستثمارات في المجتمع اإل والتعل سالمي توج
ان  ة للس ع الحاجات األساس افة األنشطة التي تش مالم تكن هذه قد  –أوًال إلى 

عت ة لفئة من  - أش مال اع نواحي  قصد بها إش استثمارات  ام  وال خیر إطالًقا في الق
ة  عت تماًما  -  حاجات الكفاف –فئات المجتمع قبل أن تكون الحاجات األساس قد أش

ق ع الفئات. وقد  عض إنه من الخیر أن تعمل المجتمعات المتخلفة في أولى لجم ول ال
ة  ل الصناعات اإلنتاج ة على إنشاء ه بدًال من الصناعات  –مراحل التنم

ة نة لالدخار واالستثمار ومن ثم أكبر  - االستهالك وذلك لضمان أكبر معدالت مم
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تلة البلدان ال نة للنمو. ولقد أخذ بهذا النمط في  اعتمدت على تي معدالت مم
ز  ط المر اتي. وتحق من  (Central Planning)التخط وعلى رأسها االتحاد السوف

وراءه نمو سرع حًقا في المراحل األولى ولكن على حساب شفط شدید غیر إنساني 
قات العاملة الكادحة التي ظل مستو استهالكها عند حد الكفاف  المرة على الط

تقرًا ألكثر من جیل
مات وحیث إن اإلسال )٣٦( ع التنظ - م دین رحمة فإن جم

ة أو غیرها   اد. فال  - اقتصاد ه البد أن تتضمن رحمة ومراعاة للع التي تعتمد عل
ة شاملة في سبیل  ضعوا تصف ًال أو جیلین أن  مسلمین أن نسأل ج ع مثًال  نستط

اتي خالل مرحلة بناء ا ما حدث في االتحاد السوف ال القادمة  لصناعات األج
ة أوالً    .اإلنتاج

ة من أبناء البلد اإلسالمي  عض التضح ولكن ثمة مسألة أخر تستلزم 
ة أال وهي ضرورة تخصص جانب من  ة االقتصاد حتى عند أولى مراحل التنم

ع ة تختلف في طب ة. وهذه التضح ها إذ تالطاقة االستثمارة لبناء الصناعات الحر
ش للمس لمین یدافع عنهم وعن أبنائهم وعن مصانعهم إنها ضرورة لبناء ج

قوة ومن را  ومزارعهم، وٕانها امتثال ألمره تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من
م". ه عدو هللا وعدو أثبتت التجرة الحدیثة أن أعداء المسلمین  ولقد الخیل ترهبون 

ان األمر في الماضي ا ما  عملون ضدهم تماًما  ون و عید ما زالوا یتحر ل
ولذلك فال فائدة ترجى من أ بناء اقتصاد دون إعداد الدفاع  )٣٧(والقرب.

                                        
(36) Maddison, A. (1969) Economic Growth in Japan and the U.S.S.R (Allen and 

Unwin, London,  Chapter 9; Stalinism and Primitive Accumulation 1928-1953. 
ع عشر الهجر قامت إسرائیل (وهي قائمة في أرض بلد  )٣٧( في الرع األخیر من القرن الرا

طة بها (مصر وسورا واألردن)  ة المح االعتداء على البلدان اإلسالم إسالمي محتل) 
فعل إأكثر من مرة. وضرب المسلمون في  اكستان إلى بلدین  رتیرا والفلبین، وقسمت 

خارج وتعرضت أفغانستان أخیًرا لغزو برر شیوعي من االتحاد المؤامرات من الداخل وال
تقدم  ش في أمان و ع ن أن  م عد لكي نعرف أن العالم اإلسالمي ال  السوفیتي. فماذا 

عد أن یت   ني قوة مسلحة رادعة للعدو الظاهر والخفي.باقتصادًا واجتماعًا إال 
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تب  رها حتى في  الحظ إن النغمة الشائعة التي یتردد ذ الحري للذود عنه. و
ة هو االنشغال  ه البلدان النام ن أن تقع ف م طة هي أن أسوأ شيء  س االقتصاد ال

ما ی ة ألن ذلك  اء التخلف ثم ما جدو بإعداد قوتها الحر زعمون یزد من أع
ر من  فة إلى معس اء والبد أن تنحاز البلدان الضع اء في العالم أقو ذلك؟ إن األقو
راتهم حتى تأمن من األخطار. وهذه النغمة الشائعة ال تردد في الواقع إال من  معس

عوهم. ولقد دلت اء وأنصارهم من أفواه الضعفاء الذین ات التجرة  أفواه األقو
قت ببناء قوتها  اسًا وحرًا قد س ة اقتصادًا وس ة أن البلدان المتقدمة القو التارخ
ة في العصر  ا الغر ة (مثال بلدان أورو ة قبل أن تبني قوتها االقتصاد الحر

نتالي من القرن  ة (مثال ١٨إلى القرن  ١٦المر ) أو خالل بنائها لقوتها االقتصاد
ما بین االتحاد السوف ما تدل التجرة  ١٩٢٨اتي ف ة).  ة الثان ام الحرب العالم وق

سبب ضعفه  ة قد تعرض للغزو وللغدر  المعاصرة أن عدًدا من البلدان اإلسالم
ش قو قدر االستطاعة منذ  حرًا ولذلك ال بدیل من إطاعة أمر هللا في بناء ج

ة، ومن ثم تخصص جانب من االستثمارات لذلك.   البدا

ن رأس المال في  ة تكو وخالصة ما سب أن المرحلة األولى من عمل
اع  المجتمع اإلسالمي تستلزم تفضیل االستثمار في األنشطة التي تعمل على إش
ة اإلنتاج من  ة الضرورة مثال: االستثمار في الزراعة لتنم الحاجات االستهالك

ة واالستثمار في ا ة والثروة الحیوان ة اإلنتاج من المحاصیل الغذائ لصناعة لتنم
ات العامة األقمش ة وٕاقامة المستشف ناء المساكن الشعب ة و ة واألحذ ة الشعب

اه الشرب وٕانشاء  ة م ذلك االستثمار في مجاالت تنق ة. و والمدارس االبتدائ
اع الحاجات  الحظ أن إش ة. و ة وفي مجال الصناعات الحر المصارف الصح

ة لعامة الناس ف ة األساس ة أمر هام جًدا إلضفاء وتقو ي المرحلة األولى للتنم
ة  ة األهم ناء اإلنسان المسلم وتلك أمور في غا التماسك االجتماعي و الشعور 

ة وتحقی التقدم االجتماعي. ة االقتصاد ة التنم   الستطراد عمل
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ار  یف یتم اخت ة،  ة من التنم ون الحال في المرحلة التال یف  ولكن 
مارات وتوجیهها، لنفرض أن المجتمع اإلسالمي مجتمع زراعي أساًسا مثل االستث

ة الزراعة فیوجه إلیها االستثمارات  قوم بتنم ة هل  ة البلدان النام الحال في غالب
ة؟  عطي استثماراتها األولو ة الصناعة و الجدیدة؟ أم هل یوجه اهتماماته إلى تنم

بر  ة  ستمد نس ة فهل یوجه أو لنفرض أن المجتمع  من دخله من التجارة الخارج
؟ والسؤال  عتمد علیها هذا النشا معظم استثماراته الجدیدة إلى القطاعات التي 
ر اإلسالمي لنشا اقتصاد عن نشا  بدقة هو: هل هناك تفضیل خاص في الف
اسب من الزراعة مستندین على  عض على أن أفضل الم آخر؟ لقد استدل ال

ات القرآن ة أو ما في اآل ة التي تتناول الزراعة وما یخرج منها من ثمار طی
اده  ه مع الجنات التي أعدها هللا لع ه تشا عي خالب ف نشاطها من مظهر طب
ر النشا  حة التي جاء فیها ذ ذلك من األحادیث الصح الصالحین في اآلخرة، و

ة لهم األرض المیتة أحیی ات مثًال: "وآ ناها وجعلنا فیها الزراعي. ومن هذه اآل
أكلوا من ثمره وما عملته أیدیهم  جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیها من العیون ل

رون" ( ش س) ومنها: "واضرب لهم مثًال رجلین جعلنا ألحدهما جنتین  -٣٥أفال 
لتا الجنتین آتت أكلها ولم تظلم  من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرًعا 

أ  -٣٣خاللها نهًرا" ( منه شیًئا وفجرنا ان لس ذلك قوله تعالى: "لقد  الكهف). و
ة  روا له بلدة طی م واش لوا من رزق ر مین وشمال  ة جنتان عن  نهم آ في مس

ة  - ١٥ورب غفور" ( أ في اآل حانه وتعالى على أهل س ه س أ) وتمثل غض س
ة التي یتضح منها اضمحالل هذا النشا الزراعي الذ أنع ه: التال م علیهم 

دلناهم بجنتیهم جنتین ذواتي أكل خمط وأثل  "فأعرضوا فأرسلنا علیهم سیل العرم و
فروا وهل نجاز إال الكفور" (١٦وشيء من سدر قلیل" ( ما   -١٦) ذلك جزناهم 

غرس غرًسا أو یزرع  ١٧ ه وسلم: "ما من مسلم  ذلك قوله صلى هللا عل أ) و س
أكل منه طیر  ه صدقة" (رواه البخار عن إنسا أوزرًعا ف ان له  مة إال  ن أو به
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ة  كن ابن خلدون توصل إلى رأ مخالفول أنس رضي هللا عنه). النس تماًما 
ة النشا الزراعي مستنًدا في هذا على حدیث أبي أمامة اهلي قال ورأ  لتنم ال

قول ال یدخل  ه وسلم  ة وشیًئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى هللا عل س
انت  ). والمعروف أن آالت الحرث  هذا بیت قوم إال أدخله الذل (رواه البخار
ن  م ثیر ذلك الذ  فوق  ًعا) تستخدم للحصول على إنتاج زراعي  (وما زالت ط

ه بدونها. واع أن "الزراعة هي معاش الحصول عل تقد ابن خلدون اعتقاًدا جازًما 
أن الزراعة هي أفضل أنواع النشا االقتصاد  )٣٨(المستضعفین" والرأ القائل 

ه رأ أنصار المذهب  شا ورة أو ما شابهها  ة المذ ات القرآن استناًدا على اآل
ع  ) الذین عاشوا في فرنسا في القرن السا عي (الفیزوقرا الد الطب عشر م

ة ف ة الدین الناح یرهم.وتأثروا جًدا  فاألرض وحدها في رأیهم هي التي  )٣٩(ي تف
ضع  ة من عنده ف حانه وتعالى قد أعطاها هذه اله تعطي "منتًجا صافًا" ألن هللا س
ة. وهذا المثال ال یتكرر  ه یجني من ورائها مائة ح ة الواحدة فإذا  فیها الفالح الح

. أما في الصناعة ال أخر طرقة أو  عة  ات الطب تي تقوم على إعادة استخدام ه
انت في رأیهم قائمة على التحایل أو الخداع. أما ابن خلدون فقد قام  التجارة ف

ة في عصره فقد رأ أن  اعتقاده في النشا الزراعي على أساس مشاهدته الواقع
لضرورة" من الحبوب معظم الناس تحاول أن تكفي نفسها ذاتًا من "األقوات ا

شرح) ما  تضح هذا األمر جًدا ( حینما یزدهر حال  وغیرها عن طر الزراعة. و
ظل هذه الظروف رأ ابن خلدون أن الذین یجعلون الزرع نشاًطا  الدولة. وفي

حون  ص ة  صفة أساس ه في معاشهم  عتمدون عل في موقف ضعیف  خاًصا لهم و
الصناع والتجارز وفي تحلیله أوضح أن عوامل العرض والطلب تلعب  المقارنة 

                                        
سر أحمد )٣٨( ر االقتصادمساهمة ابن خلدون في ، عبدالرحمن  ره) صفحات  الف (سب ذ

٦٢- ٥٩.  
(39) Taylor, O.H., OP. Chapter 1. 
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ز رجال الصناعة في ظروف  ة مر ز المزارعین وتقو بیًرا في إضعاف مر دوًرا 
ه بنفس  ازدهار الدولة.. حیث یزداد إنتاج الغذاء من األرض وال یزداد الطلب عل
ات  الطرقة التي یزداد بها الطلب على منتجات رجال الصناعة. والواقع أن اآل
ًقا للداللة على فضل نشا الزراعة تضع حدوًدا على  ة التي استشهدنا بها سا القرآن

ات  ان تثبت أن ابن خلدون  رأ ابن خلدون ولكنها ال تهدمه مطلًقا. فهذه اآل
ات متطرًفا في االستناد  على األدلة الواقعة التي شاهدها في زمنه ولكن هذه اآل

ًضا ضرورة اال ة ال تثبت أ ة دائًما في القرآن الزراعة فقط أو إعطائها األولو هتمام 
ح "ما من مسلمالنشا االستث . والحدیث الصح غرس غرًسا.. إلخ" له جانبین  مار

ه فقط من الجانب  أحدهما اقتصاد واآلخر دیني وال ضرورة أبًدا للنظر إل
تعل بدور المسلم في هذه  حت حیث معناه الدیني أكبر و اة االقتصاد ال الح

ة للزراعة أو أل  النس ن فهم الحدیث  م واستغنائه عن الناس عن طر عمله. و
تب له  نتفع منه غیره ف ستغني عن الناس و ه المسلم ف قوم  نشا آخر شرف 
اإلضافة إلى ما سب نجد في القرآن الكرم  ل نفع تحق للغیر. و صدقة من وراء 

ات أخر تدل على أن الصناعة له حانه وتعالى آ ه وأن هللا س ا دور حیو تقوم 
ات: "فأوحینا  ًضا. ومن هذه اآل شر لكي نعمر بها األرض أ اها نحن ال قد علمنا إ

أعیننا ووحینا" ( ه أن اصنع الفلك  المؤمنون) وفیها إشارة واضحة إلى  - ٢٧إل
م صناعة السفن عن طر الوحي واإلشراف اإللهي، وقوله تعالى في س  ١٠أ تعل

ال  ا ج ي معه والطیر وألنا له الحدید. أن اعمل "ولقد آتینا داود منا فضًال  أو
ة  ذا بدا صیر" وه ما تعملون  غات وقدر في السرد. واعملوا صالًحا إني  سا
ًضا  ذلك أ فضل هللا ومعونته و ه السالم و صناعة الحدید على ید نبي هللا داود عل

ه السالم. وقوله تعالى: "وأنزلنا الحدید  صناعة النحاس على ید نبي هللا مان عل سل
أس شدید ومنافع للناس" ( ه  ة -٢٥ف الشاملة في  الحدید) وتأمل في هذه اآل

فضل هللا على الصناع "وهللا جعل لكم من جلود األنعام بیوًتا تستخفونها یوم 
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ارها وأشعارها أثاًثا ومتاًعا  وم إقامتكم ومن أصوافها وأو م و إلى حین وهللا ظعن
م  ال أكناًنا وجعل لكم سرابیل تق جعل لكم مما خل ظالًال وجعل لكم من الج

م لعلكم تسلمون" (النحل  ذلك یتم نعمته عل م  أس م  ) ٨١، ٨٠الحر وسرابیل تق
اني والصناعات القائمة على جلود الحیوانات وأصوافها  وفیها إشارة إلى صناعة الم

ارها وأشعارها و  ًضا من وأو س وصناعة الدروع للحرب، وهناك أ صناعة المال
سب ید  ة الصناعة... منها "أحل ما أكل العبد  األحادیث ما یلفت النظر إلى أهم

اء علوم الدین تاب آداب الكسب والمعاش  -الصانع إذا نصح" (الغزالي في إح
اب األول) وقد رو أحمد رضي هللا عنه حدیث أبي هررة رضي هللا عنه في  ال

ًضا لدینا أحادیث  ذلك أ سب العامل إذا نصح" و هذا المعنى "خیر الكسب 
ات "رجال ال تلهیهم تجارة وال  رمة في فضل التجارة. ومن اآل ات  حة وآ صح

اة" ( ر هللا وٕاقام الصالة وٕایتاء الز ع عن ذ حانه  - ٣٧ب النور) فمدح فیها هللا س
اة إلخ .. رجال التجارة الذین ال ینس وتعالى ؤتون الز مون الصالة و ق ون فضله ف

نا فیها قر ظاهرة وقدرنا فیها السیر  ار ین القر التي  ومنها "وجعلنا بینهم و
اًما آمنین" ( الي وأ ر للطر التجار الذ  -١٧سیروا فیها ل أ) وفي هذه ذ س

فروا نعمة هللا. ومن السور " أ قبل أن  سًرا آمًنا لقوم س الف قرش ان م لئ
عبدوا رب هذا البیت الذ أطعمهم من جوع وآمنهم  الفهم رحلة الشتاء والصیف فل إ
انت قرش تقوم بهما من أجل التجارة مع  ر للرحلتین اللتین  من خوف" وفیها ذ
حانه وتعالى هو الذ جلب لهم الرزق منهما وجعل  یف أنه س من و الشام وال

ه وسلم أنه قال: "أحل ما طرقهم التجار آمًنا. ورو ع ن رسول هللا صلى هللا عل
ح اإلسناد ع مبرور" وقال الحاكم صح ل ب ه و س م  أكل الرجل من  وأنه قال "عل
اء علوم الدین  اب األول من –التجارة فإن فیها تسعة أعشار الرزق" (الغزالي إح ال
عض المحققین  قول أن الحدیث تاب الكسب والمعاش ورواه الحدیث ثقات ولكن 

ل من الزراعة  ذا فإننا نجد أدلة من القرآن والحدیث على فضل  مرسل) وه
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ع أن  ة. وال نستط س ة الثالث الرئ والصناعة والتجارة وهي األنشطة االقتصاد
د أن أحد هذه األنشطة أفضل أو  نعتمد على هذه األدلة المتوفرة وحدها لكي نؤ

ه النتیجة قد تعني تساو هذه االنشطة في أقل فضًال من األنشطة األخر وهذ
ة ًعا  األهم ًعا وهذا یوجهنا منطقًا إلى تنمیتها جم ومن ثم ضرورة االهتمام بها جم

ة من الموقع العملي في حالة  حث عن أدلة إضاف ل متوازن، أو ضرورة ال ش
ة أو ترتیبها وفًقا أله ار بین هذه األنشطة االقتصاد لة االخت اتها مواجهة مش م

شؤون  ه وسلم أنه قال: "أنتم أدر  ة وقد رو عن النبي صلى هللا عل النسب
م  عض القواعد التي تح ضع  عض العلماء المسلمین أن  اكم". ولقد حاول  دن
مسألة تفضیل نشا على آخر. قال القسطالني في شرحه للبخار أن المسألة 

اختالف األحوال فحیث احتیج إلى األقوا األقوات تختلف  قصد  ت أكثر (
ة) تكون الزراعة أفضل للتوسعة على الناس وحیث  ة الزراع الحاصالت الغذائ
احتیج إلى المتجر النقطاع الطرق تكون التجارة أفضل وحیث احتیج إلى الصنائع 
ة الحدیثة فإننا نقول  تكون أفضل. وٕاذا شرحنا هذا الرأ من وجهة النظر االقتصاد

ض م  ًعا فإن المفاضلة بینها تتوقف أنه مع التسل ة جم رورة األنشطة االقتصاد
اجات  ون هذا معبًرا عن االحت على حالة الطلب في المجتمع على شر أن 
قف االحتكار أو سوء الدخل مثًال حجر عثرة أمام  ة. فمثًال ال یجب أن  االجتماع

الحظ أن وجهة ال ة ألفراد المجتمع. و ق اجات الحق ورة تبین االحت نظر المذ
اقتصادیین معاصرن جانب العرض أو  المنبثقة منشرح القسطالني تهمل في رأینا 
یزها على جانب الطلب. ذلك أن ظروف اإلنتاج أو العرض  اإلنتاج وذلك بتر
االهتمام.  ًضا في تحدید أ نواحي النشا االقتصاد أفضل أو أح  تتدخل أ

ة نجد أن عطي  فمع افتراض التجارة الخارج البلد قد یجد من األفضل له أن 
الرغم مثًال زادة طلب  ة  میزات نسب اهتماًما متزایًدا للزراعة حیث یتمتع نشاطها 

ة. سًا أكبًرا  المجتمع على السلع الصناع فالنشا الزراعي في هذه الحالة یدر م
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ساهم مساهمة أكبر في زادة دخلها ة) ف  القومي، للبلد (عن طر التجارة الخارج
ة  ن ألفراد المجتمع الحصول على حاجاتهم من السلع الصناع م وفي نفس الوقت 
ار األساسي في  أن المع عن طر االستیراد. ولذلك فإن األصح هو القول 
تفضیل نشا اقتصاد على آخر في مجال االستثمارات الجدیدة هو حجم 

ة الدخل  األنشطة المساهمة المنتظرة من هذا النشا في تنم المقارنة  القومي 
ة  ة الرسم . وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة من جانب األجهزة االقتصاد األخر
ة وذلك ألهمیتها  ة االقتصاد ة التنم ة خالل عمل واالستشارة في الدولة اإلسالم
الحوافز المختلفة  ه رأس المال الخاص وحفزه  ه یتم توج ناء عل الغة. و ال

ة  ة) إلى االستثمار في المجاالت التي سوف (االقتصاد ة واألخالق واالجتماع
ة ن في تنم أكبر قدر مم ا  تساهم  ط نظًر ار الذ یرت الدخل القومي. وهذا المع

رة االستخدا ة ف  (Optimum allocation of Resources)م األمثل للموارد االقتصاد
قول الدم ر االقتصاد اإلسالمي.  تاب "اإلشارة إلى له أصله في الف شقي في 

ة في نوع من األنواع أو جهة  محاسن التجارة" أنه یجب على التاجر إذا رأ البر
ه  من الجهات أن یلزم ذلك الشيء. وقال أن رجًال قام یوًما إلى النبي صلى هللا عل

سد أو فسد فسأله النبي  شتر شیًئا إال  حترف التجارة ولكنه ال  وسلم فقال له أنه 
ه رًحا سررت  ه وسلم: هل رحت قط في شيء اشترته وتجاسرت  صلى هللا عل
ر أنه اتف لي ذلك إال في القراض قال فالزم القراض فلزمه فاستغنى  ه فقال ما أذ
ه وسلم فقال "من بورك له في  وأثر وحسنت حاله فبلغ ذلك النبي صلى هللا عل

ف شيء فلیلزمه" وهذه إشارة إلى أن صاحب رأس المال یجب  األولة من المعلم لط
حث عن أكثر األنشطة رًحا طالما ذلك  أن ی أن یلزم االستخدام األفضل لرأسماله 
ن لرؤوس األموال  حث عن أفضل استخدام مم له یجر في دائرة الحالل. بل ال
أمر ضرور وواجب. فقوانین االقتصاد الخاص تقول لنا أن صاحب رأس المال 

عد فترة أو أخر إلى االنسحاب من الذ ال یتم ضطر  ة رأس المال  ن من تنم
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لما  نة فقط عن طر تحقی الرح. و ة رأس المال مم . وتنم النشا االقتصاد
ة رأس المال عن طر إعادة االستثمار. وزادة الرح  ن تنم لما أم زاد الرح 

نة شرًعا عن طر االحتكار أو المغاالة في األ سعار أو الغش إله غیر مم
ًضا  ذلك أ حث الرشید عن أفضل مجاالت االستثمار و نة فقط عن طر ال ومم
ما سنر  عن طر تحقی التقدم الفني في مجاالت اإلنتاج والتجدید المستمر 
ستثمروا  ة على أصحاب رؤوس األموال أن  ذا فإنها ضرورة إسالم عد.. وه ما  ف

ل دون أن یتضمن أوًال في المجاالت التي تدر  نة في األجل الطو أكبر عوائد مم
أ صورة من الصور أو على أ وجه من الوجوه التي  هذا استغالل للمجتمع 

  بینها اإلسالم.

ن رأس المال؟ ة تكو ة عمل   من الذ یتحمل مسؤول
ن رأس  ة تكو ة إلى السؤال الهام: من الذ یتحمل مسؤول نأتي في النها

ة  ة؟ هل هم أصحاب رؤوس األموال الخاصة المال خالل عمل ة االقتصاد التنم
عة هذا الدور؟ ه وما هي طب ة لها دور تقوم  ومة اإلسالم   وحدهم؟ أم أن الح

ة للنشا اإلنتاجي في  ة األساس مثل الخل والمفروض أن المشروع الخاص 
ة ستهدف في المجال األول خدمة الجماعة اإلسالم وذلك  المجتمع اإلسالمي وأنه 

ه هدف  ضع نصب عین س المشروع الخاص في النظام الرأسمالي الذ  على ع
ة إلى ذلك. ولذلك إذا افترضنا  اب المؤد انت األس ن مهما  تحقی أقصى رح مم

اجات  ة بدراسة احت ة في الدولة اإلسالم ام األجهزة االقتصاد في  االستثمارق
اتها فإن  القطاعات المختلفة قبل أصحاب وتحدید أولو من المفروض أن 

المشروعات الخاصة على التعاون مع هذه األجهزة تعاوًنا تاًما. ولكن هناك عقبتان 
ة المسؤولة  قد تعترضان تنفیذ أ برنامج استثمار معد من جهة األجهزة الرسم

  أموال المشروعات الخاصة:
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ة األولى: ع  العق ة قد ال تستط ة الرسم إقناع أصحاب إن األجهزة االقتصاد
أحجام معینة في  ضرورة االستثمار في أنشطة معینة أو  المشروعات الخاصة 

  أزمنة محددة.
ة: ة الثان ضرورة  العق الرغم من اقتناعهم  إن رجال المشروعات الخاصة 

الدور  ام  عون الق ستط ات محددة قد ال  االستثمار في أنشطة معینة وفًقا ألولو
ة  شرة من ناح اتهم ال ان ة أو لقصور إم اتهم المال ان المطلوب نظًرا لقصور إم

ة ة المطلو   .القو العاملة أو الكفاءات اإلدارة أو الفن
مزد من التعاون بین األجهزة  ن التغلب علیها إال  م ة األولى فال  أما العق
ین أصحاب رؤوس األموال الخاصة. فهؤالء هم أصحاب  ة و ة الرسم االقتصاد
ون عدم اقتناعهم قائم على أساس  رأس المال وهم الذین یتحملون المخاطرة وقد 

م. مثال ذلك أن تكون هناك ثغرات ة الخاصة  اقتصاد سل في الدراسات االقتصاد
شأن نتائجها المتوقعة. ورجال المشروعات  الغة  االستثمارات أو عم دقة أو م

ة أكثر دقة من نظرة المخططین أو معد  الخاصة قد تكون  لدیهم نظرة صائ
اع مبدأ الشور بین واقع  البرامج وذلك من ة في األسواق. وات خبرتهم العمل
ة وأصحاب المشروعات الخاصة في مثل هذه الحالة األجهزة االقتصاد ة الرسم

ورتین  عمل على سد الفجوة بین الجهتین المذ بیرة حیث  سوف یثبت أن له فائدة 
ل ذل في سبیل مصلحة الجماعة.   و

البرامج االستثمارة  ان عدم اقتناع أصحاب المشروعات الخاصة  أما إذا 
نتائج ها المتصورة ومنفعتها للمجتمع في األجل قائًما على أساس الجهل بها و

ة  الصورة الكل ل فیجب العمل على إزالة جهلهم وزادتهم علًما وفهًما وٕالماًما  الطو
ًال، وتحدید موضع مساهماتهم بناء على ذلك  للنشا االقتصاد حاضًرا ومستق

ن الرأسمالي في سب ة التكو عد ذلك على التجاوب من أجل إنجاز عمل یل وحثهم 
ة.   مصلحة الجماعة اإلسالم
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ون عدم اقتناع أصحاب المشروعات الخاصة ناشئ من عدم ثقتهم  وقد 
اب  ع األس ة نفسها، وهنا یجب العمل على إزالة جم ة الرسم في األجهزة االقتصاد
ن ثقة  ادلة. ومن األمور التي قد تعمل على تكو التي تمنع توافر الثقة المت

األج ة أصحاب المشروعات  ة استعداد هذه األجهزة للمشار ة الرسم هزة االقتصاد
اإلسراع في تنفیذ امها  عض االستثمارات أو ق ة في تنفیذ  استثمارات البیئة  الفعل

ة    التي تهم أصحاب المشروعات الخاصة. (Structure) –األساس
ان عدم اقتناع أصحاب المشروعات الخاصة راجع إلى وجود  أما إذا 

ومة أن ترغمهم على التخلي عن نزعات فرد المصلحة العامة فإن للح ة ضارة 
ع، والدلیل الشرعي موجود  ه مصلحة الجم ما ف هذه النزعات وعلى المساهمة ف
میل إلى استخدام ملكیته  ة لح ولي األمر في تهذیب سلوك الفرد الذ  النس

قف ضد مصلحة الجماعة. فلقد ورد في موط ل الذ  الش أ اإلمام مالك الخاصة 
ه اأن رجًال  مر  المدینة) فأراد أن  سمه الضحاك ساق خلیًجا من العرض (واد 

في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك 
ه الضحاك عمر بن  لم ف ضرك؟ فأبى محمد. ف ه أوًال وآخًرا وال  منفعة، تشرب 

الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن یخلي الخطاب رضي هللا عنه. فدعا عمر بن 
ه  سبیله فقال محمد: ال، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ینفعه، وهو لك نافع، تسقي 
ه ولو مرن  ضرك؟ فقال محمد: ال وهللا، فقال عمر: وهللا ل  أوًال وآخًرا وهو ال 

ه ففعل الضحاك (الموطأ مر  طنك، فأمره عمر أن  اب القضاء في  - على 
افة المر  ا من  ة تستدعي تعاوًنا وتماسً ة االقتصاد ). وواضح إن ظروف التنم ف

عض على تفضیل مصلحته الخاصة  أفراد المجتمع اإلسالمي فإذا أصر ال
ة أو غیرها  ات االقتصاد ومة أن تضع من العقو ة فإن للح مظهر األنان والظهور 

ه مصلحة الجماعة، وذلك  اد لما ف قاء حرمة رأس المال ما یجبره على االنق مع 
  الخاص ال تمس.
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ة  ن رأس المال وهو دور له أهم ة تكو ومة في عمل عد ذلك نأتي إلى دور الح
عة هذا الدور وحدوده  افة المجتمعات المعاصرة. ولقد سب أن تكلمنا عن طب في 
حثنا للمناخ المالئم ان ذلك في مجال  ة و  صفة عامة عندما تعرضنا لموضوع الملك

ة العامة في النشا ة. فالملك ة االقتصاد الموضوع العام أو  –االقتصاد  للتنم
(Public Enterprise) لما اقتضت الظروف ذلك   .أمر متصور إسالمًا 

االستثمارات في األنشطة التي  ام  الق غي أن تنفرد  ة ین ومة اإلسالم فالح
عي ت لرأس المال الخاص لنشأ عنها احتكار طب مثل إمداد القر والمدن  لو تر

ة أن تعدد دراسا ومة اإلسالم ما إن للح اه وتولید الكهراء.  ة عن الم ت واف
أنواع المشروعات التي یهمها أن تصل منافعها أو خدماتها لجمهور المستهلكین 
ة وذلك ألحد غرضین إما لكي تتحمل مسؤولیتها وحدها  سعر مساو للتكلفة الحد

ة فیها ومثال أو تدعو أصحاب رؤ  وس األموال من المؤمنین المخلصین للمشار
ذلك خدمات المواصالت للعمال بین المصانع التي تقام عادة في أطراف المدن 
ة  ه محو األم قصد  م األولي الذ  ة في وسط المدینة والتعل ن ین المناط الس و

ا الضرورة ألق عض السلع الدن ل فئات المجتمع والعالج الشعبي للفقراء وٕانتاج 
ون  ن الم صة والمس ة الرخ س الشعب الخبز والمال ة)  الرعا دخًال (وهي األح 

  من غرفة واحدة أو غرفتین.
ذلك فإن من المتصور  اق المناقشة في الصفحات  –و رنا في س ما ذ

قة عض االستثمارات التي ال  - السا ة إلى السوق منفذة ل ومة اإلسالم أن تدخل الح
لها إلخ فإذا تم إنجاز  ع رأس المال الخاص أن یتحمل مخاطرتها أو عبء تمو ستط
ح أصحاب رؤوس  هذه المشروعات بنجاح اعتماًدا على رأس المال العام وأص

ومة أن األ صح للح ًال فإنه  موال الخاصة مستعدین لحمل مسؤولیتها وتنمیتها مستق
تقبل مساهماتهم فیها تدرجًا إلى أن تنتقل ملكیتها إلیهم. ذلك ألن األصل في 

ومة س الح قوم على أكتاف األفراد ول   .النشا االقتصاد اإلسالمي أنه 



سر أحمد محمد                                 ٨٨  عبدالرحمن 

  ة (التكنولوجي)ثالًثا: التقدم المستمر في الفنون اإلنتاج
ة اعتقد العدید من رجال االقتص أن تقدم الفنون اإلنتاج  Technologicalاد 

Progress  طر ة سواء  ة االقتصاد عتبر من أهم العوامل المؤثرة في التنم
أن تقدم  ة مثًال  اشر. فاعتقد االقتصادیون من المدرسة الكالس اشر أو غیر م م

ش ة یؤثر  اشر في األراح ومن ثم في معدالت االدخار الفنون اإلنتاج ل م
عتبر  س مثًال) أن التقدم الفني المستمر  عض اآلخر (مار واالستثمار واعتقد ال
ما  ة ف ة النمو االقتصاد الرأسمالي. وحملت الدول الشیوع المحرك األصلي لعمل
ارها أن أهم عامل مؤثر في نموها رة نفسها فوضعت في اعت  عد هذه الف

ن لتقدم  الفن اإلنتاجي. وأشار االقتصاد هو المحافظة على أعلى معدل مم
ة اال (Sohumpotor)شومبیتر  ة التحدید في نظرته عن التنم ة إلى أن عمل قتصاد

(Innovation) ة النمو االقتصاد وأ ن التقدم التكنولوجي هو أبرز هي لب عمل
التالي ارتفاع معدالت  ح ارتفاع معدالت االستثمار و ة حیث یت عناصر هذه العمل
ة تقدم الفنون  قض نمو الدخل القومي. ومن المعاصرن نجد اهتماًما عاًما 
أنها سلسلة من التغیرات في  ة  ة االقتصاد عرف التنم عض  ة حتى إن ال اإلنتاج

ر هاجن ب التي تمزج الطرق والنس مثًال أن  (Hagen)بها عناصر اإلنتاج. و
معدالت منخفضة  ة تتمثل في االنتقال من المجتمع یتمیز  ة االقتصاد التنم
ن  معدالت مرتفعة للتكو ن الرأسمالي وتقدم الفن اإلنتاجي إلى مجتمع یتمیز  للتكو

  )٤٠(رأسمالي والتقدم التكنولوجي إلخ.ال
                                        

ة، ٤٠( ة االقتصاد ة للتنم ة التقدم في الفنون اإلنتاج شأن أهم ره. و ) هاجن في مرجع سب ذ
ًضا:  انظر أ

Schumpeter, J. (1961) The Theory of Economic Development (1st ed., 
1911) Oxford Univ. Press, New York,. 

ذلك انظر:   و
Singer, H. (1975) The strategy of International Development, Macmillan, 
London, PP. 189-195 and 203-6. 
Furtado, C. (1963) Capital Formation and Economic Development in Agarwala, 
A.N and Singh (ed,) The Econ. Of Under Development, N. York, PP. 309-37. 
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رحه أوًال هو: هل نجد في القرآن والحدیث الشرف وفي والسؤال الذ نط
ة أمًرا  النس االقتصاد اإلسالمي ما یجعل التقدم المستمر في الفنون اإلنتاج
؟ ثم لنا أن نسأل  النشا االقتصاد ة لد األفراد القائمین  ع حتمًا له حوافزه الطب

ة أم البد عض الجهود  عد هذا: وهل تكفي مجهودات األفراد التلقائ من بذل 
ومة؟ ة من جانب الح   اإلضاف

اإلیجاب. ذلك ألننا نجد في القرآن  والسؤال األول الذ طرحناه إجابته 
ما في النس االقتصاد اإلسالمي ما یجعل التقدم المستمر  والحدیث الشرف 

النشا ا ة لد القائمین  ع ة أمًرا حتمًا له حوافزه الطب إلنتاجي. في الفنون اإلنتاج
ات  ر والتدبر في آ ات التي تحث اإلنسان على التف ففي القرآن الكثیر من اآل
حانه وتعالى قد  یف أن هللا س ات التي تبین لإلنسان  ه الكثیر من اآل الكون، وف

عقله ستخدم مواردها التي سخرها له. ولقد  أتاح له أن یتغلب  عة و على قو الطب
عض هذه ا ر  ات عندما تكلمنا عن نشا الصناعة في مجال سب أن جاء ذ آل

ه في  ر الذ أمرنا هللا  الحظ أن التف ار األهداف االستثمارة للمجتمع. و اخت
ة  رة العلم حث العلمي وأن ثمرة هذا هي الف ة هو أصل ال ات القرآن العدید من اآل

ن  حت قوة مؤثرة. ولذلك لم  غرًا أن فإذا خرجت هذه إلى مجال التطبی أص
اعتبروا أن وجود أصحاب العقول نجد أن معظم الكتاب الذین تطرقوا للموضوع قد 

(Brains)  حث العلمي هما أهم عنصرن مؤثرن في تقدم الفنون والمناخ المالئم لل
ح س صح ة والع أو  (Brain Drain)معنى أن هجرة أصحاب العقول  اإلنتاج

ود الفنون  ل في ر ان في األجل الطو حث العلمي یتسب فساد المناخ المالئم لل
ة وعدم تقدمها.   اإلنتاج

ة الكبر في خالل العصور  ة على أن النهضة العلم وتدلنا التجرة التارخ
ا  ة الكبر التي امتدت شرًقا وغًر انت محصورة في داخل الدولة اإلسالم الوسطى 

ع (مسلمون وغیرهم) وجنوًا وشماالً  . وقد حدثت هذه النهضة التي اعترف بها الجم



سر أحمد محمد                                 ٩٠  عبدالرحمن 

ان الخلفاء واألمراء  مه في نفوس األفراد. و على أثر انتشار اإلسالم ورسوخ ق
مثل جانب  أن هذا  ع العلم والعلماء شعوًرا منهم  ینفقون دون أ تقتیر على تشج

ا فترة  -  الوسطى فترة العصور–من مسؤولیتهم. وفي خالل نفس الفترة  عاشت أورو
ة  رة والعلم ة الف عصور الظالم ظالم من الناح  (Dark Ages)حتى أنها اشتهرت 

یون على ید  ن غرًا في تلك العصور أن یتتلمذ العلماء األورو عندهم. ولم 
علماء األندلس والمغرب وعلماء المشرق العري اإلسالمي. ولم تتحق النهضة 

ة في أو  ن النواد العلم ر الحر وتكو ة عصور الظالم ونشأة الف ا إال بنها رو
انت أسب البلدان في تحقی للتقدم العلمي ومن ثم التقدم في الفنون  ة و العلم

ة. مقراط ة تحرًرا ود انت أكثر البلدان األورو ة هي انجلترا ولقد    اإلنتاج
ا بدأت الدول  ة في أورو ه نور النهضة العلم وفي الوقت الذ انبث ف
ان أمر هللا قدًرا مقدوًرا) حیث ساد  ة تدخل في عصور من الظالم (و اإلسالم
ام محارة  عض الح ا وتولى  اسي الكره بین الرعا تدرجًا جو من االستبداد الس

ر الحر بین العلماء. وفي الوقت الذ تحققت ه  الف ا ف ة في أورو الثورة الصناع
شدة من خلوها من العلماء النابهین  حت تعاني  ة قد أص انت الدول اإلسالم
ة العصور الوسطى عندما  ه في بدا ان الحال عل س ما  والصناع المهرة على ع

مه.   انتشر اإلسالم ورسخت ق
ة  النس اف لحدوث الأما  ه ضمان  تقدم في للنس االقتصاد اإلسالمي فف

ل مستمر. أوالً  ش ة  لوجود "دافع اإلنجاز" لد رجال األعمال  الفنون اإلنتاج
حث). ولقد اتف  قة من ال اب وراء هذا في صفحات سا رنا األس المسلمین (وقد ذ
ة على أن  ة االقتصاد ة على التنم المهتمون بدراسة أثر العوامل غیر االقتصاد

متلكون دا فع اإلنجاز في مختلف مجاالت النشا االقتصاد وجود األفراد الذین 
ة. ذلك ألن تطبی  ة التقدم في الفنون اإلنتاج عد من أهم العوامل التي تدفع عمل
ما یتطلب جلًدا  ة من المخاطرة  ة الحدیثة یتضمن دائًما درجة عال الفنون اإلنتاج
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ة برحه  ضطر إلى الضح لفترة قد خاًصا وصبًرا من منظم المشروع حیث قد 
  تطول حتى یثبت نجاحه، وٕالى العمل لفترات أطول من المعتاد یومًا. 

ة  عمل ام  افي للق شر  س  متلكون دافع اإلنجاز ل ولكن توفر األفراد الذین 
ة  القوة المطلو ة  عض. فلكي تندفع هذه العمل ة في رأ ال التجدید في الفنون اإلنتاج

ة البد  ة االقتصاد من توافر المناخ االجتماعي واالقتصاد المالئم. ولقد لدفع التنم
عبر هوزلتز عن هذا الرأ في مقالة له، واعتبر أن من الشرو الضرورة لتحسین 

ن الثروة و  المناخ االجتماعي احترام األفراد الذین ًضا إصالح سعون إلى تكو ذلك أ
حیث تحمي وت ولكننا نعتقد (من  )٤١(نظم استخدام المخترعات الجدیدة..القوانین 

مراحل من مجرد العمل  ة) أن هدف العمل في سبیل هللا أقو  وجهة النظر اإلسالم
ع الحقوق.  اف لجم ه ضمان  ة ف الشرعة اإلسالم ن الثروة وأن العمل  لتكو
ضمن أقصى  الشرعة في حد ذاته  ونضیف إلى هذا أن االستقرار على العمل 

ست عرضة –تشرعي حیث أنها أ الشرعة درجة متصورة من االستقرار ال ل
ة ما هو الحال مع القوانین الوضع رات  الت والتطو وهذا في رأینا شر  -  للتعد

اته ومخاطرته في األعمال المختلفة  ام رجل األعمال بتحمل مسؤول ضرور لق
ة دون خوف من تغیر القوانین  خاصة تلك التي تتضمن تجدیًدا في الفنون اإلنتاج

ات أراحه المستقبلة. فمثًال رجل األعمال ال عتمد علیها في ضمان حقوقه وحسا تي 
ة ال یخشى من صدور قوانین  المسلم في البلد الملتزم بتطبی الشرعة اإلسالم
حققها وال یخشى من  ن أن  م ة جدیدة تأكل شرحة أكبر من أراحه التي  ضرائب

ع أن  على حساب أصحاب ****صدور تشرعات تحامل  ستط األعمال ومن ثم 
اته لألراح  حسا ان  –من االستقرار واالطمئنان النسبي. وشومبیتر  ****قوم  و

ة التجدید وأبرز أهم عناصرها وهو تقدم الفنون  من أبرز من تكلموا عن عمل
ة اعتقد أن من أهم العناصر المفسدة للمناخ االجتماعي المالئم لهذه  -  اإلنتاج

                                        
ره). Hoselitzهوزلتز ) ٤١(   (مرجع سب ذ
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ة هو ص ة تعمل على انقاص أراح رجال العمل ة أو قوانین عمال دور قوانین ضرائب
ست هي إعادة توزع الدخل بین أصحاب  رة هنا في اعتقاد ل األعمال. والف
رة استقرار القوانین التي تؤثر  األعمال وغیرهم حتى تناقش فترفض أو تقبل ولكنها ف

ات رجال األعمال. اشر في حسا   )٤٢(ل م

ونوا قادرن فهؤالء  ة من المخاطرة والبد أن  أعمال فیها درجة عال قومون 
نة من الدقة وفي جو من الطمأنینة. أكبر درجة مم ات نشاطهم    على عمل حسا

اب هذا  ثانًا: رنا أس ة في أسواق المسلمین (وقد ذ توافر المنافسة الصاف
ه ضمان آخر لحدوث ال حث) ف قة من ال ًضا في صفحات سا تقدم المستمر في أ

م  ن أل صاحب أعمال أن یتح م ة ال  ة. ظل الظروف التنافس الفنون اإلنتاج
في السعر أو في عرض السوق ومن ثم ال یجد أ فرصة لزادة أراحه إال عن 
ة المستخدمة أو استخدامها بنسب مزج جدیدة  فاءة العناصر اإلنتاج طر زادة 

ة متقدمة. نفس هذا التحلیل أو إنتاج سلع جدیدة عن طر تط بی فنون إنتاج
ة ینطب داخل النس االقتصاد  ة الوضع المعروف جیًدا في النظرة االقتصاد
افة أنواع االحتكار  ه  اإلسالمي. ففي داخل السوق اإلسالمي الذ تحارب ف
ن لصاحب النشا  م ال والمیزان ال  خس الم افة صور الغش والظلم و و

ض نفقات إنتاجه أو إنتاج سلع اإلنتاجي أ ن یزد من أراحه إال عن طر تخف
ة المستحدثة.   جدیدة وال یتأتى هذا إال عن طر تطبی الفنون اإلنتاج

ة؟ وسنبدأ من آخر نقطة  ومة اإلسالم ونأتي اآلن إلى التساؤل عن دور الح
ة التقدم المستم ة لعمل ة توافر المنافسة الصاف رناها وهي أهم ر في الفنون ذ

ومة في المجتمع اإلسالمي أن تضع  ات الح ة. ذلك ألن من ضمن مسؤول اإلنتاج

                                        
(42) Schumpeter, J.A., OP. Cit. 

ًضا في:  ن االطالع أ سر أحمدوم ة، عبدالرحمن  ة االقتصاد   .١٣٦- ١٣٤، صدراسات في التنم
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الضرب  ة سواء  ط التي تمنع انحراف سوق عن حالة المنافسة الصاف افة الضوا
ما شرحنا في  اشر في النشا اإلنتاجي ( التدخل الم على أید المحتكرن أو 

ن ا قة). وعلى قد ما تتم ومة من الحفا على حالة المنافسة صفحات سا لح
ن من الحفا على واحد من أهم الضمانات الالزمة  ة على قدر ما تتم الصاف
ن أن تقوم  م ومة  اإلضافة إلى ذلك فإن الح ة ولكن  لتقدم الفنون اإلنتاج

اشرة ن أن  مجهودات م م ة  ة التقدم الفني. فالدولة اإلسالم لتساعد في عمل
حث العلمي والفني في مجاالت  تخصص جانًا ة لمساعدة ال من مواردها المال

ومة  س بجدید على الح احثین والعلماء. ومثل هذا الدور ل ع ال اإلنتاج وتشج
ة. ة من وجهة النظر التارخ   اإلسالم

ة للمجتمع  ن القوة الحر رها هنا وتتعل بتكو غي ذ وثمة مسألة أخر ین
ة. فمن المعروف أن أحد الفوائد اإلسالمي منذ المرحلة األ ولى من مراحل التنم

ة في عصرنا الحدیث یتمثل في العثور على  ة إلقامة الصناعات الحر الجانب
ل أهم  ش ًضا ورما  س فقط في میدان الحرب بل أ ة هامة ل ة وفن اكتشافات علم

ثیرة على ذلك منها مثًال استخدام الذرة في مجاالت  میدان السلم وهناك أمثلة 
ة عند بدء نمو  ن القوة الحر ة. ولذلك فإن تكو العالج أو تولید الطاقة الكهرائ
ساهم في  س س ة بل على الع ة لن یذهب عبًثا في المجاالت المدن الدولة اإلسالم
ام األجهزة  حتاج األمر هنا إلى ق ة. و ة االقتصاد ة تقدم الفن اإلنتاجي والتنم عمل

ة بدور إیج وم ة التي الح ابي ومنظم في سبیل نقل المعلومات واالكتشافات الفن
حاث  ة) من داخل معامل األ تصلح للنشا االقتصاد (وغیره من األنشطة المدن

ة. الصناعات الحر   الملحقة 

أهمیته: هل تختلف  عة التقدم الفني اإلنتاجي في وأخیًرا نطرح سؤاًال نعتقد  طب
ة؟ هل هناك جوانب معینة یجب عن المجتمع المجتمع اإلسالمي ات غیر اإلسالم
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ة  ة خالل عمل ة للمجتمع اإلسالمي في مسألة تقدم الفنون اإلنتاج النس أن تبرز 
ة قد یتسبب مثًال في تلوث الهواء الجو  ة بنعم. فتقدم الفنون اإلنتاج ة؟ واإلجا التنم

اه األنهار (نتیجة صرف مخلفات الصناعة  الحدیثة فیها). وهذا في المدن أو تلوث م
الصحة  ه التلوث هو اإلضرار  أمر مرفوض إسالمًا حیث أن أقل ما یتسبب ف
حزم  ومة أن تمنع  ات الح احث یتصور أن من ضمن واج العامة. ولذلك فإن ال
صحة عامة  ة تؤد إلى اإلضرار  ة فنون إنتاج عن طر التشرع استخدام أ

الث الزرع أو  ة في األنهار مثًال إلخالناس أو اإلضرار    .روة السم

والقاعدة العامة التي نستند إلیها هنا هي ال ضرر وال ضرار. ولقد تنبهت 
معظم الدول المتقدمة اقتصادًا أخیًرا إلى ضرورة محارة تلك األنواع من الفنون 
اه أو التي تتسبب في  ة التي تتسبب في تلوث الهواء الجو أو الم اإلنتاج

  مقلقة لراحة الناس. شدیدة مقلقة لراحةضوضاء 

ة الحدیثة قد یتسبب في انتشار  ة وهي أن تطبی الفنون اإلنتاج مسألة ثان
طالة أو زادتها وذلك في ظروف تكثیف رأس المال في النشا اإلنتاجي.  )٤٣(ال

ًضا إلى إعادة توزع دخل المجتمع في صالح أصحاب  ؤد هذا الوضع أ (و
رنا من قبل أن اإلسالم –رؤوس األموال  ). ولقد ذ ات العوامل األخر افتراض ث

ة الخاصة على الوجه النافع للجماعة. ولذلك إذا  ملي على األفراد استخدام الملك
طالة  ة تكثیف رأس المال سوف تؤد إلى انتشار ال ثبت على وجه التأكید أن عمل

ن أن تصیب المجتمع فإ م معونة وهي من أسوأ المظاهر التي  ومة  ن للح
ة ما  الهیئات االستشارة أن تستخدم من الوسائل اإلدارة أو األسلحة االقتصاد
ومة على  عمل على تأجیلها. أو قد تعمل الح ة أو  منع هذه العمل عرقل أو 
ل. ولكن یجب  ضر جماعة المسلمین في المد الطو ما ال  ة  م هذه العمل تنظ

                                        
(43) Marsden, K. (1970) Progreeive Technologies for Developing Countries, International 

Labor Review, May 1970, PP. 475-80, 494-502. 
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ة المسؤ  ة تقدم الفن اإلنتاجي على األجهزة الرسم ار أن عمل ولة أن تضع في االعت
ة  ة التنم عن طر تكثیف رأس المال قد تكون ضرورة وال بدیل لها خالل عمل
ة متقدمة تعتمد على تكثیف العمل. ولذلك فإن  ن استحداث فنون إنتاج م إذا لم 

ثفة لرأس المال على وجه اإل ة الحدیثة الم ون محارة الفنون اإلنتاج طالق قد 
ل.   ضد صالح الجماعة في األجل الطو

ات  ار أن عمل غي أن نأخذ في االعت ة فإنه ین ة االقتصاد ومن الناح
طالة مؤقتة أو إلى توزع الدخل في غیر صالح  تكثیف رأس المال قد تؤد إلى 
فعل  لة من الزمن ثم یتغیر الوضع تلقائًا  عض أفراد المجتمع لفترة غیر طو

ة تؤد عو  ة الناشئة عن تقدم الفنون اإلنتاج . فزادة اإلنتاج ة أخر امل اقتصاد
في حد ذاتها إلى زادة الدخل الكلي للمجتمع وزادة النشا اإلنتاجي ونشأة فرص 
س وحده هو الذ اعتقد اعتقاًدا أن التقدم  ان مار جدیدة للتوظف. ولقد 

 إلى تقلص فرص التوظف بین التكنولوجي عن طر التكثیف الرأسمالي یؤد
ما أسماه ش المتعطلین  ه ومن ثم تزاید ج ل ال رجعة ف ش ان ، )٤٤(العمال  ولهذا 

قة  اهلها الظلم الواقع علیها من ط قة العاملة لكي تزح عن  یدعو إلى ثورة الط
أن  س وصحة رأ من قالوا  ة أثبتت خطأ مار الرأسمالیین. ولكن التجرة التارخ

طالة مؤقًتا تقدم ا ة عن طر تكثیف رأس المال یؤد إلى زادة ال لفنون اإلنتاج
ح الوضع تدرجًا. فیلة بتصح ة إلى النمو  ة األخر المؤد   ثم إن القو االقتصاد

  

  

  

                                        
سر أحمد) ٤٤( ر االقتصاد، عبدالرحمن  ره)، ص تطور الف   .١٨٣- ١٨٠(سب ذ
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ًعا: اتساع السوق الداخلي والخارجي   را
هو أول اقتصاد غري في التارخ الحدیث  (Smith)ان آدم سمیث لقد 

یف أن النمو  . فشرح سمیث  ة اتساع السوق للنمو االقتصاد أهم شید 
ة العمل ن ة على زادة إنتاج صفة أساس عتمد  م االقتصاد  اع مبدأ تقس تیجة ات

م العمل تتوقف على حجم (Division of Labor)العمل  ة تقس ان یف أن إم ، و
ة السوق. ف م العمل بدرجة أكبر فتزداد إنتاج ن تقس لما أم لما اتسع السوق 

رة ولكن  قي. ولقد عبر عبدالرحمن بن خلدون عن هذه الف زداد الناتج الحق العمل و
ًال في مقدمته التي ظهرت قبل سمیث بنحو  .)٤٥(خمسة قرون  صورة مختلفة قل

ًضا أن مالتس ومن المدرسة الكال ة نجد أ ة السوق  (Malthus)س د أهم یؤ
ن أن تؤد إلى اتساعه. مثل م افة العوامل التي  ة  د أهم  للنمو، ومن ثم یؤ

اردو تحسن المواصالت وانخفا ة  (Ricardo)ض تكلفتها. ثم جاء ر عطي أهم ل
م العمل  ة على أساس تقس ام التجارة الخارج بر للسوق الخارجي. فاعتقد أن ق

سمح للبلد فاءة أكبر ومن ثم ترتفع الدولي  ة  ان أن تستخدم مواردها االقتصاد
ندفع النمو  (Mashall)معدالت أكبر. ولقد أعطى ماشال االقتصاد  انتاجیتها و

ًضا واعتبره من أهم العوامل  بر التساع السوق الخارجي أ ة  عد أهم ما  ف
  .المحددة للنمو

س في تحلیله لالقتصاد الر  ة ولم یخفي على مار أسمالي ما للسوق من أهم
، وفي ة  بر –تحلیله رط واضح بین حجم مشترات العمال من السلع االستهالك

مثل االستهالك الكلي تقرًا وأراح الرأسمالیین. وحیث أن األراح هي  - الذ 
لما  لما انتعش االستهالك الكلي  سي لالدخار ومن ثم االستثمار، فإنه  المحدد الرئ

ح أد هذا  س صح . والع إلى ارتفاع معدالت االستثمار فمعدالت النمو االقتصاد

                                        
سر أحمد) ٤٥( ر االقتصاد، عبدالرحمن    .٨٦- ٨١، انظر صفحات مساهمة ابن خلدون في الف
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ساد االستهالك الكلي البد وأن یؤد إلى تكدس اإلنتاج المخزون لد  معنى أن 
  .)٤٦(المصانع وانخفاض معدالت االستثمار فمعدالت النمو االقتصاد

ینز ول رة عند  عد  (Keynes)قد تطورت هذه الف ما  االختالف رغم  –ف
عاني من فاعتقد في ت -العقائد بینهما ان  حلیله لالقتصاد الرأسمالي الذ 

الكساد الشدید في الثالثینات أن انتعاش السوق الداخلي عن طر زادة الطلب 
الكلي (االستهالك + االستثمار) یؤد إلى زادة حجم التوظف والدخل القومي. 

ینز أن المیل الحد لال دد األساسي لمضاعف ستهالك هو المحولقد اعتقد 
برت حجم  (Multiplier)االستثمار  لما  لما ارتفع المیل الحد لالستهالك  ف

ًعا لزادة معینة في االستثمار   .)٤٧(الزادة الناشئة في الدخل القومي ت

ة  عد الحرب العالم ما  ة المتخصصة ف ولقد أثبتت الدراسات االقتصاد
ة أو النمو في البلدان  ة االقتصاد ة أن السوق عنصر فعال مؤثر في التنم الثان
ن السوق  ة على تكو ا الغر ة أو المتقدمة اقتصادًا. ولقد أقدمت بلدان أورو النام

اتها و  ة إلنعاش اقتصاد ة المشتر لضمان استمرار نموها االقتصاد وذلك األورو
ة في المستعمرات التي حصلت على استقاللها  عد أن فقدت أسواقها التقلید
عد  اتي  ة عمل االتحاد السوف ة األورو وابتعدت عنها. وحتى في الكتلة الشیوع
ان لها أثر هائل على نموه  ون) و ة (الكوم ا الشرق ن سوق أورو الحرب على تكو

ع في العدید االقت ة التصن ة فقد تبین أن فشل عمل . أما في البلدان النام صاد
ة لد الناس. فضی  سبب انخفاض القدرة الشرائ منها یرجع إلى ضی السوق 
عني عدم القدرة على إقامة الصناعات ذات اإلنتاج الكبیر والتي تتمتع  السوق 

ة وتنخفض فیها متوسط نفقة إنتاج الوحدة. ومعنى هذا االستمرار  الوفورات الداخل
                                        

ور في ملحوظة (٤٦( ینز  ١٨٥) خاصة ص٥٠) انظر المرجع المذ س و حیث نقارن بین مار
ه في مسألة قصور االستهالك. ان وجه التشا   لب

ور في ملحوظة (٤٧(   ).٢٢) انظر المرجع المذ
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في االعتماد على الصناعات صغیرة الحجم التي تنتج عند متوسط نفقة مرتفع 
ة شدیدة قد تؤد إلى هدمها تماًما في ظل حرة  نسبًا وتتعرض لمنافسة أجنب
عني  ل  ما أن ضی السوق في األجل الطو ة المعتدلة  ة الجمر التجارة أو الحما

ساطة انخفاض بیرة الحجم على النمو، ب ة صناعة قائمة صغیرة أو  ومن  قدرة أ
ود  قى ظروف الر ة  (Stagnation)ثم ت ة. ومن ناح منة على البلدان النام مه

ة تعاني من مشاكل  أخر فقد تبین العدید من رجال االقتصاد أن البلدان النام
ة تحد من نموها أ سه  و تعرقله. فمثالً عدیدة في األسواق الخارج بین نیر

(Nurkse))ة (قانون یف أن انخفاض مرونة الطلب الد )٤٨ ة على السلع الغذائ اخل
ة  ة للمواد األول ة الذ أد إلى إنتاج بدائل صناع انجل) وتقدم الفنون اإلنتاج
ة في الصناعة والتقلیل من حجم  ة، وٕالى إعادة استخدام المواد األول ع الطب

ة ل النس ماش الطلب المستخدم منها  كم معین من الناتج، أد في مجموعه إلى ان
ة  ة للبلدان النام ة وقد –الدولي على المنتجات األول ماش أسواقها الخارج أ ان

ح أد هذا  ة المتوازنة للسوق الداخلي حتى تص سه إلى اقتراح ضرورة التنم بنیر
ًنا. ة أمًرا مم ة االقتصاد   التنم

الرغم من اعتقاد عدد  متزاید من االقتصادیین أن السوق الخارجي لمعظم و
عرقلها البلدان ة بها بل قد  ة االقتصاد ة التنم ساهم في دفع عمل ة ال   )٤٩(النام

ط صادرات هذه البلدان  عتقد أن تنش فإن عدًدا آخر من رجال االقتصاد ما زال 
  ضرور وال بدیل له.

                                        
(48) Nurkse, R., Patterns of Trade and Development, Basil Blackwell, Oxford, 1961. 

ةلهذا النص تحت عنوان " أمینجالل أو ترجمة د.  ة والتنم ة أنما من التجارة الدول "، الجمع
اسي واإلحصاء والتشرع القاهرة    .٣٧- ٣١خاصة صفحات  م١٩٦٩المصرة لالقتصاد الس

(49) Theberge, J. (ed.) Economics of Trade and Development, London 1968, PP. 287-289. 
Also: 
Myrdal, G. (1969) An International Economy, N. York. 
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ن األسواق عتقد فر ثالث أن تكو ة  هذا بینما  ة بین البلدان النام المشتر
ح لها فرصة اإلنتاج على نطاق أكبر وفرصة  مثل حًال أمثًال لها حیث یت
ة العدیدة التي وقفت  ه نسبًا. ولكن المشاكل العمل ما تتمیز ف التخصص لكل منها ف
لة ضی السوق المحلي جعلت الكثیرن ممن یدافعون  أمام هذا الحل المتصور لمش

ادو  ة تقرًا في معظم عنه  ن ییئسون تماًما منه. فلقد فشلت تجرة األسواق المشتر
ة ا الالتین ة ولم تحق سو نجاًحا محدوًدا في حالة أمر   .)٥٠(تلة البلدان النام

ضمن ولنا اآلن أن نتساءل:  وهل هناك في النس االقتصاد اإلسالمي ما 
عد أن  اتساع السوق؟ ه في هذا المجال  ة دور تقوم  ومة اإلسالم وهل للح

الغة؟   اتضحت لنا أهمیته ال

ة: ه من خالل األرع نقا التال ة للسؤال األول فنجیب عل النس   أما 
عدالة توزع الدخل القومي. وهي من ضمن أسس االقتصاد  :األولى

صفة مستمرة.   اإلسالمي وأثرها في انتعاش السوق الداخلي 

ة الرزق  :الثان هل تتسبب في  -فضائل التوسط في االستهالك والقناعة 
  مجموعها في وضع قیود على السوق الداخلي واتساعه؟

اب الزادة في أعداد المسلمین وأثرها على حجم السوق الداخلي :الثالثة   .استح
عة ان داخل بلده أو خارجه  :الرا حث المسلم على السعي وراء الرزق أینما 

ة التعاون بین المسلمین في العالم أجمع وأثر ذلك على اتساع السوق الخارجي   .وحتم

                                        
ه خمس ٥٠( ن الرجوع إلى المرجع اآلتي و م ة  رة واضحة عن األسواق المشتر ن ف ) لتكو

ة: ة عن حالة البلدان النام  مقاالت مناس
Robson, P. (ed.) (1972) International Economic Integration, Penguin Modern- Evon. 
Readings, London, PP. 166-195 (mikesell, R.F), PP. 278-303 (Mead, D.C), PP 348-361. 
(Newlyn, W), PP. 426-435 (Robson, P.) and PP. 436-441 (cale, E.C).  

ة. ا الالتین   واألخیرة عن تجرة أمر
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ة لعدالة توزع الدخل القومي والتي تتحق النس ل سنة عن طر و  في 
اشًرا في انتعاش السوق الداخلي. فالمجتمع اإلسالمي ال  اة فإن لها أثًرا م نظام الز
ة في المخازن لد المصانع وذلك ألن  عاني من تكدس السلع االستهالك ن أن  م
اء إلى جیوب  ل جزء من دخول األغن ة على تحو ل فترة زمن اة تعمل في  الز

ل ما الفقراء الذین ی قبلون على إنفاق معظم، ورما  رتفع میلهم لالستهالك نسبًا ف
حث –صل إلیهم. ولذلك  قة من هذا ال رنا في صفحات سا أن  نعتقد - ما ذ

ة التي تطب  عد عن المجتمعات اإلسالم ل ال عید  ح أزمة "قصور االستهالك"  ش
اة. ولعل مبدأ الصدقات وقوله تعالى : "لن تنالوا البر حتى تنفقوا شرعة هللا في الز

مه ضماًنا  -٩٢مما تحبون" ( ق منح المجتمع اإلسالمي المتمسك  آل عمران) 
آخر في أن الفقراء والمساكین سوف ینالون نصیًا إضافًا من الدخل القومي وأن 
قى  ة بدًال من أن ی أكمله على السلع االستهالك هذا النصیب سوف ینف تقرًا 

لًا أو جزئًا. في جیوب من   ال ینف 

أما عن فضیلة التوسط أو االعتدال في االستهالك والتي تتمثل في قوله 
ان بین ذلك قواًما" ( قتروا و سرفوا ولم   الفرقان) - ٦٧تعالى: "والذین إذا انفقوا لم 

مان) فرما فهمت من  ات اإل ما قسم هللا من الرزق (وهي من أساس والقناعة 
عض خطأ على أنها تمثل عناصر معرقلة لنمو الطلب االستهالكي للمجتمع ومن  ال

ارتفاع  سمح  ل الذ  الش مشة أو على األقل عدم اتساعها  قاء األسواق من ثم 
ة. لقد اعتقد واحد من االقتصادیین الغریین الذین عاشوا  ة االقتصاد معدالت التنم

ا وغیر  س ة (إندون ة الشرق ها ومعظمها مسلمین) أن أحد في المستعمرات الهولند
ة أن األفراد فیها  ماثلها من مجتمعات شرق ما  العوامل المعرقلة للنمو فیها أو ف

طة. س ة  أنما استهالك اجات  )٥١(قنعون عادة  ه أن فرض االحت عني في رأ وهذا 

                                        
ك) ٥١( ره ،بو   .مرجع سب ذ
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ه تحلیل سلوك المستهلك في  (Unlimited Wants)غیر المحدودة  قوم عل الذ 
ح النظرة ا نمو النشا اإلنتاجي، غیر صح ة، وتتسع على أساسه األسواق و لغر

اجات المحدودة  فرض "االحت ن أن نستبدله  م  (Limited wants)أو غیر قائم و
ة  والبد من رد علمي على مثل هذا االنتقاد الذ وجه ضمًنا لمجتمعات إسالم

ًضا إلى أذهان الذین درسوا النظرة  ن أن یتطرق أ م ة واقتنعوا و ة الغر االقتصاد
الرزق  سمعون ألول مرة عن فضائل االعتدال في االستهالك والقناعة  بها حینما 
عني أبًدا أن حاجاته  قة إن اعتدال الفرد المسلم في استهالكه الشخصي ال  والحق
اته  ر الغري دالة لرغ ما هو الحال في الف ست  محدودة وذلك ألن حاجاته هذه ل

ًضا دالة لحاجات أسرته ورما أقاره وجیرانه  الخاصة ة وٕانما هي أ أو منفعته الذات
ارة أخر فإن حاجات الفرد  ع أنه مسؤول عنهم في مجتمعه.  شعر  ل من  و
ًعا لمبدأ التوسط في االستهالك ولكن مسؤولیته  ة قد تكون محدودة ت المسلم الذات

مانه ع من إ ة التي تن ة واالجتماع اعها  العائل سعى إلش تجعل حاجاته التي 
عض أن مثل هذا التحلیل یخلط ما  ابتغاء مرضات هللا غیر محدودة. ورما قال ال
ة في تعرف الفرد وجعل  بین الفرد والجماعة، وذلك استناًدا إلى الفلسفة الغر
ان األمر فإن مبد قولنا أنه مهما  له دالة ألنانیته. ولكننا نرد على ذلك  ه  أ سلو

ل حتى لو  اجات الجماعة  ضع حدوًدا على احت التوسط في االستهالك لن 
ًعا لمنط المناقشة. وما زال  اجات الفرد وذلك ت فرضنا جدًال أنه یؤثر في احت
حث وتحلیل حیث قد ال  اجات المحدودة للفرد المسلم في حاجة إلى  فرض االحت

ًحا صحة عامة. فلو رجعن س صح ًحا أو ل ا إلى الكتاب الكرم لوجدنا ون صح
حانه و  قوله:  تعالى لمأن هللا س اده المسلمین  ات الرزق والزنة على ع حرم طی

ات من الرزق" ( اده والطی األعراف).  -٣٢"قل من حرم زنة هللا التي أخرج لع
ات  طی ة لن یجد حرًجا في التمتع  مسؤولیته االجتماع فالمسلم إًذا حینما یوفي 

شرع الرزق  ة. وحینما  والزنة والتي تتمثل في تعبیرنا الحدیث في السلع الكمال
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ع أبًدا أن نفترض أن حاجاته سوف  ات فإننا ال نستط الفرد في استهالك الكمال
سد مع استمرار التطور في إنتاج السلع  اب قد ال  تكون محدودة ألن هذا 

الها المختلفة وأنواعها الجدیدة إلخ. على مد    الزمن.أش

ما یتحق له من رزق متمثًال في  ة أخر فإن قناعة المسلم  ومن ناح
ستهلكها فعًال من السلع والخدمات في فترة معینة من الزمن  ة التي  عني الكم ال 

ًال.  قي مستق أبًدا أنه محروم من السعي لتحقی مستو أفضل من االستهالك الحق
ان هذا  ًال  قضاء هللا في الرزق قل فضیلة الرضا  ط  ما حدث أمر مرت فالقناعة 

ثیًرا وعلى هو النفس أو على غیر هواها، أما األمل في رزق أفضل  أ –أو 
قيتحقی قدر أكبر من االستهالك ال األمل في الرزق  -حق ط  فهو أمر مرت

ه في  السعي في مناكب األرض وال قیود عل اد ألمره  الرجاء في هللا واالنق ط  رت و
أن فضائل التوسط في االستهالك أو القناعة  ن االدعاء  م اإلسالم. وٕاًذا ال 
ن أن تحرم المجتمع اإلسالمي من التمتع  م مان  الرزق وهي من فضائل اإل
ات أرقى من االستهالك، ومن ثم فإن هذه الفضائل لن تمنع جماعة  مستو
المسلمین من السعي نحو زادة استهالكهم ومن ثم اتساع أسواقهم ونمو إنتاجهم 
س بنفس المعدالت التي ینمو بها االستهالك  . ولكن رما ل ونشاطهم االقتصاد

نمو لها اإلنتاج والنشا االقتصاد في المجتمعات  الكلي وتتسع بها األسواق و
ون اختالف بین الحالتین. ا على اآلخرة، فقطًعا سوف  اة الدن   التي تؤثر الح

اب الزادة في أعداد المسلمین وأهرها  استح ة للنقطة الثالثة الخاصة  النس أما 
ه  ان. فالرسول صلى هللا عل اختصار قدر اإلم على حجم السوق فإننا نتناولها هنا 

حث على تكاثر المسلمین حیث ورد في حدیث له: "تزوجوا الودود الولود  وسلم قد
ح اإلسناد) م األمم" (رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صح اثر    .فإني م
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ة  ة االقتصاد ن أن یؤد من الناح م ة في بلد ما  ان وتزاید األعداد الس
  إلى أحد أثرن:

معدالت أما إلى انخفاض متوسط نصیب الفرد م قي أو نموه  ن الدخل الحق
حدث في ظروف مختلفة) وهذا في حد  ن أن  م ان  ما  المقارنة  منخفضة (
ًال له، أو  ة دل ذاته یتسبب في ضی السوق إذا اتخذنا متوسط القدرة االستهالك
إلى تعمیر مناط جدیدة بتشیید المساكن وٕانتاج المزد من السلع والخدمات 

اع الحاجات  ة المتزایدة وهذا في حد ذاته یتسبب في اتساع السوق إذا إلش ان الس
بیر من االقتصادیین المعاصرن  میل جمهور  ًال له. و اتخذنا الطلب الكلي دل
اني في البلدان  حذرون من النمو الس إلى االعتقاد في سران األثر األول ومن ثم 

عامل مغذ لحلقة الفقر المفرغة. ولكننا  ة  مسلمین نمیل إلى االعتقاد في النام
أن العمل من أجل  ان الذین یؤمنون  اني فالس صحة األثر اآلخر للتزاید الس
ادة یثاب علیها المرء ال  اء واألبناء واإلخوان ع ة حاجات النفس وحاجات اآل فا

ن أن تتكون لدیهم  لة األعداد التي یتكلمون عنها. ولقد اعتقد ابن خلدون م مش
ه  أن النمو سبب ما یؤد إل اني من أهم العناصر الدافعة للنمو االقتصاد  الس

ان یناقش )٥٢(واقسمن عمران واتساع في األ أن ابن خلدون  . هذا الرأ علًما 
ر إطالًقا أنه تأثر برأ اإلسالم  ة مجردة ولم یذ ة علم حلل الموضوع من زاو و

ان الرأ  ذلك  اني و ان في العصر في تحبیذ التكاثر الس الكینز في مسألة الس
.   )٥٣(الحدیث محبًذا للتكاثر وذلك انعاًشا لألسواق وللنشا اإلنتاجي واالستثمار

                                        
سر أحمد) ٥٢( ر االقتصاد، عبدالرحمن    .٧٣-٧٢ص: ص ،مساهمة ابن خلدون في الف

(53) Hansen, A. (1951) Business Cycles and National Income, New York, PP. 75-76. 
الذات لها أهمیتها: ة    والفقرات التال

“A large growth in population is favorable to investment and therefore to income 
generation and employment. This is the keynsian view of population growth.” P. 76.  

ة: اني للتنم ة النمو الس ة تدل على أهم ذلك الفقرة اآلت   و
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وأخیًرا نأتي إلى مسألتین وضعناهما في نقطة واحدة من حیث تأثیرهما على 
حث المسلم على السعي وراء الرزق  السوق الخارجي. أما األولى فهي أن اإلسالم 

ان داخل بلده أو خارجها.  والسعي وراء الرزق خارج البلد یتضمن السفر أینما 
تاب هللا  ة فیتسع السوق الخارجي والمسلمون لدیهم  حر والتجارة الخارج في ال
حر فیدفعهم هذا ال  الهم وفرة الرزق في ال ات العدیدة تثیر في خ ه اآل قرؤون ف

ما أن  إلى الصید منه واستخراج نفائسه فقط بل إلى ًضا للتجارة.  ه أ السفر ف
ًضا  ه أ ة ف قطعها المسلمون من أنحاء األرض إلى م ادة  الحج وهو رحلة ع
ات أخر تتحدث صراحة عن  منافع للناس وهي تجارتهم بینهم. أضف إلى هذا آ

أ ( ة في سورتي س ة ١٩، ١٨نشا التجارة الخارج ة هي أن حتم ) وقرش. والثان
ن بین المسلمین في العالم أجمع تجعلهم أمة واحدة مهما اختلفت األخوة والتعاو 

األعالم أو أسماء البلدان. وهذا له أثر هائل من حیث أنه یجعل أسواق البلدان 
بیًرا. فالمفروض إسالمًا أن تزال الحواجز  ا  ة مجتمعة سوًقا واحًدا مشتًر اإلسالم

ة الشق ة المختلفة بین البلدان اإلسالم قة وأن توضع القواعد التي تنظم الجمر
ة  سر التجارة بینها. بل وٕان البلدان اإلسالم ن اجتماعًا ودولًا –وت إذا تماس

ر في  ة واحدة تذ ال إله إال هللا محمد رسول هللا" فإنها لن تجد عق ها " فضل تمس
افة المشاكل  زل من أمامها  ًعا و ضمها جم ن سوق مشترك  سبیل تكو

ن أن یتحق االقتصاد م ل منها. وهذا ماال  ة على ضی السوق في  ة المترت
ة. سر في البلدان غیر اإلسالم   سهولة و

ة في هذا المجالأما عن  ومة اإلسالم ات الح فتتمثل في ضمان أخذ  واج
اة وصرفها لمستحقیها حیث هذا في حد ذاته عامل هام في إنعاش النشا  الز
ة  ومة عن طر اإلرشاد والتوع ما أن على الح ل سنة.  االستهالكي في 
                                                                                                                                                  
“In the decade of the nineteen- forties, however, there was a strong resurgence of 
population growth, and this in part accounts for the high level of capital requirements in 
the years following the second world war.” P. 75. 
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ة)  صر المسلمین بنمط االستهالك الرشید (من وجهة النظر اإلسالم ع أن ت تستط
صفة دائمة على هذا األساس. فال نجد مثًال زادة االستهالك في  فیتسع السوق 

غ أو مشاهدة  ال على تدخین أنواع جدیدة من لفائف الت سبب اإلق األسواق تحدث 
رة  ارات  ة أو م ة أو دین ة من أ مثل أخالق ة الهزلة الخال األفالم السینمائ

هم المجتمع القدم وسب الخیل إلخ.. فشل هذا النمط من اتساع األسواق ال اعتقد ی
م الراسخة التي وضعها الح  ة في ظل الق سعى إلى التنم اإلسالمي الذ 

ا. ر أن اآلخرة خیر من الدن حانه وتعالى وفي ظل ذ   س

ومة  صرة وٕارشاد عامة الناس إلى فضیلة العمل وعلى الح ة ت ًضا مسؤول أ
ن أن یؤ  م اني مع الخمول والكسل  د فعًال إلى في اإلسالم حیث أن التزاید الس

ة حیث تنخفض معدالت نمو الدخل وتزداد  ان لة الس المش سمى  ظهور ما 
ة وضی  سبب انخفاض المقدرة االستهالك لة التخلف االقتصاد حدة  مش
ن أن تمنح  م ة المسؤولة  ة أخر فإن األجهزة االقتصاد األسواق. ومن ناح

في المناط غیر المأهولة  المواطنین العادیین فرصة بناء المساكن والمصانع
ساعد على امتداد العمران  ل ذلك  ذلك استصالح األراضي من أجل الزراعة و و

ان.   واتساع األسواق والنشا اإلنتاجي مع الزادة المستمرة في الس

س آخًرا –وأخیًرا  ة في العالم أجمع یجب أن  - ول ومات اإلسالم فإن الح
ل عام. وهذا  م سوًقا إسالمًا عقب انتهاء الموسم في  تستفید من فرصة الحج فتق
اتهم  ان ح للمسلمین من مختلف أنحاء األرض أن یتعرفوا على إم في حد ذاته یت

ما بینهم من السلع  ادلوه ف ن أن یت م ة مجتمعة وعلى ما  والخدمات التي اإلنتاج
ة بین بلدان  ات والحواجز الجمر انتجوها داخل وظنهم األكبر. ومع إزالة العق

ومات –المسلمین  ة الح ساعد  -وهذه مسؤول الفعل سوق إسالمي مشترك  یتحق 
ة داخل هذه البلدان.   على دفع عجلة التنم
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حث مراجع   ال
حث دون االلت ة في ال المراجع اآلت ما جاء فیها من آراء تمت االستعانة  زام 

  خاصة:
ة، تحقی صالح عزام،  )١( ومات اإلسالم ة الح ة ومسؤول ة، الحس م ابن ت

القاهرة   .م١٩٧٤دار اإلسالم 

هـ ١٣٩٨البهي الخولي، الثروة في ظل اإلسالم، دار االعتصام، القاهرة،  )٢(
 ).٣م (١٩٧٨

تب مقدمتها )٣( وأتمها محمد  محمد رشید رضا، الرا والمعامالت في اإلسالم، 
ة القاهرة، القاهرة،  ت طار، م  م.١٩٦٠بهجة الب

عة دار  )٤( صادق مهد السعید، العمل والضمان االجتماعي في اإلسالم، مط
غداد،   م.١٩٧١-١٩٧٠المعارف 

اعة والنشر، القاهرة  )٥( ة للط أحمد الشراصي، اإلسالم واالقتصاد، الدار القوم
 م.١٩٦٣

ر االقتصاد العري، أبو الفضل جعفر السید محمد عاشور، دراسة في ا )٦( لف
 م.١٩٧٣بن علي الدمشقي، القاهرة، 

ة الشرق  )٧( ت محمد عبدهللا العري، محاضرات في االقتصاد االسالمي، م
 م.١٩٦٧ه، ١٣٧٨العري، القاهرة 

اء علوم الدین، مؤسسة الحلبي،  )٨( أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إح
في آداب الكسب والمعاش  ١١٢-٧٧ص:  القاهرة، الجزء الثاني، ص

تاب الحالل والحرام. ١٨٠- ١٥١، ١١٧- ١١٣وصفحات   من 

عة  )٩( عة السا ة في اإلسالم، الط - ه١٣٨٦سید قطب، العدالة االجتماع
 م.١٩٦٧



ة في المنهج اإلسالمي  ات األساس ة والتقدم االجتماعياألولو ة االقتصاد  ١٠٧       للتنم

حاث التي قدمت  )١٠( المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي، مجموعة األ
اش ة م ة االقتصاد عضها یخص التنم ة في المؤتمر و -ه١٣٩٥رة، م

 م.١٩٧٦

ة، محاضرات المؤتمر ومنها مقالة  )١١( حوث اإلسالم المؤتمر األول لمجمع ال
ة وتحدیدها في اإلسالم، القاهرة  ة الفرد تور علي الخفیف عن الملك للد

 م.١٩٦٤مارس 

محمد فاروق النبهان، االتجاه الجماعي في التشرع االقتصاد اإلسالمي  )١٢(
ر،   م.١٩٧٠دار الف

 ن نبي، المسلم في عالم االقتصاد، دار الشروق بیروت، القاهرة.مالك ب )١٣(

ة في المنهج اإلسالمي دار  )١٤( أحمد النجار، المدخل إلى النظرة االقتصاد
ر ة  -الف عة ثان  م.١٩٧٤-ه١٣٩٤بیروت، وط

القاهرة. )١٥( ع الهالل  ة، مطا ل، االمبراطورة اإلسالم  محمد حسین ه

عة أبو یوسف (القاضي أبو یوسف بن  )١٦( تاب الخراج، المط عقوب)، 
القاهرة. ة،   السلف

حمدهللا   انتهى 
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