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جتماعية واألخالقية مجيع األنشطة االية قتصادأن تشمل الدراسات االمن الواجب 

خالق للتنمية والتطور أحيث وضع الدين اإلسالمي قواعد و ،املرتبطة عادة بالديانة

 واليت ال جيب احلياد عنها يف االقتصاد اإلسالمي.

ختلفت الرؤى اإلسالمية عن النظم الوضعية سواء كانت رأمسالية أو اشرتاكية اقد ل

قتصادية يف و ما يعرف باحلرية االتصادي للدولة واألفراد أقالتدخل االعن جتديد 

ضبط النشاطات على املستويات الفردية حتت سقف القواعد اإلسالمية وحماولة 

 شرتاكي.أو االتطبيقها يف الدول اليت تتبع النظام الرأمسالي 

Résumé: 
Devrait être que les études économiques comprennent toutes les 
activités sociales et éthiques, généralement associées à la religion 
où mettre la religion et de l'éthique des règles islamiques pour le 
développement et l'évolution, et que ne doivent pas être neutre 
au sujet de l'économie islamique. 
    La Visions islamiques pour les systèmes statut différait était de 
savoir si le capitalisme ou le socialisme pour déterminer 
l'intervention économique de l'Etat et les individus ou la soi-disant 
liberté économiques, au niveau des initiatives individuel sous le 
toit et les règles approximativement islamiques appliquées dans 
les pays qui suivent la capitaliste ou socialiste. 

، قتصاد اإلسالمياال قتصادية،سس االاأل، شرتاكية، االالرأمسالية كلمات مفتاحية:

  .العمل، التمويل

 
ب ما خلفته من دمار بمنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وبس

قتصاد العاملي يواجه أزمات الركود صبح اال، أاآللة اإلنتاجية وتعطل

ب ضعف القدرة املالية للدول اليت كانت طرفا يف احلرب حيث بوالكساد بس
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ىل مسارها الذي إقتصادية عادة العجلة االإية فىل كيإتوجهت بعد ذلك 

مما ، قتصادية العامليةانني االيسمح بتحول نوعي وهيكلي للصناعات والقو

نقسام بني مؤيد للرأمسالية اليت تنادي حبرية ىل االإأدى بالدول العاملية 

الذي  سابقاحتاد السوفياتي شرتاكية الذي تبناها االاالاألسواق واملنافسة و

قتصادي بني انتج عن ذلك صراع ، يكفل للدولة متلك وسائل اإلنتاج

وفق طريقة قتصادية ة األزمات االجلقتصادين يف كيفية معاالباحثني اال

 قتصادي سواء أكان اشرتاكيا أو رأمساليا.اكل منهج 

وهو خريج جامعة شيكاكو األمريكية بدفاعه ان عرف فريدم

رورة تبين هذا بضا الالتينية يكساهم يف إقناع دول أمرممسالية وأعن الر

اصة خباملنهج للخروج من األمة املالية اليت كانت تتخبط بها تلك الدول و

قتصاد يف الدول النامية يف هذا سرطان االّد الذي يع مشكلة التضخم

هو ما رورة تدخل الدولة يف السوق وبضكما نادى كارل ماركس ، العصر

ىل التوزيع العادل للثروة إشرتاكي الذي يهدف القتصادي ايعرف باملنهج اال

ثبتت ألكن كال من املنهجني ، جتماعيستقرار االاحملافظة على االو

قتصادية من جذورها ية فشلهما يف حل املشاكل االتارخيالتجارب ال

ىل العدالة إ رها تفتقصبحت تلك املناهج تتعرض للتعديل والتغيري ألّنأو

، يف خضم تلك الصراعات مل قتصادية  يف نفس الوقتاالجتماعية واال

ّد ربعة عشر قرنا يعأه وليد أزيد من ّنأقتصاد اإلسالمي ورغم يكن اال

ول اليت هي وليدته أي الدول العربية واإلسالمية حيث كمنهج يتبع يف الد

يف تلك الدول نتيجة  طغت األفكار الغربية على الساسة ومتخذي القرار

رورة بضحيث مت إقناع الدول العربية واإلسالمية ، ستعماريةاملخلفات اال

 ستقرار واللحاق بركب التطور والتنمية.ىل االإتبين تلك األفكار للوصول 

الوضع الراهن الذي يعيشه العامل اليوم من  إّن: املوضوع إشكالية

حيتم على متخذي القرار  ت نتيجة تلك األزمات،اأزمات اقتصادية ونزاع

حناء العامل ويف الدول العربية خاصة البحث عن حلول جذرية أيف مجيع 

املناخ املناسب ّد قتصاد العاملي والذي يعني منها االايعاليت للمشكالت 

ة كافة مشاكل جلقتصاد اإلسالمي كمخرج ملعاالفكار وأسس الطرح أ
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جتماعية وعليه نطرح اإلشكالية اقتصادية أو اكانت  اءوسواجملتمع 

أسس االقتصاد الوضعي وفق مبادئ تعديل  كيف ميكناآلتية 

 قتصاد اإلسالمي؟اال

واليت من خالله سوف  قتصاد الوضعي:أوال األسس الفكرية لال

يطرحه من فلسفة قتصاد الوضعي وما ئ األساسية لالإىل املبادنتطرق 

 .قتصاديةتفسري الظواهر اال

ودوره يف توجيه اإلسالمي قتصاد : األسس الفكرية لالثانيا

سوف نتطرق اىل مبادئ  واليت من خالله: ستهالك والعمل التكافلياال

كما  ختالف،واضع االقتصاد اإلسالمي ومقارنتها بالوضعي ويف ماال

وابط الشرعية اإلسالمية ضستهالك وفق الىل منهجية االإستنطرق 

 والعمل التكافلي يف اإلسالم.

 قتصادية الوضعي: األسس الفكرية لألنظمة االاحملور األول

قتصاد الوضعي بني من يؤيد فكرة السوق الفكرية لالختلفت األسس ا

نتاج احلرة اليت تبنتها الرأمسالية وبني من يؤيد متلك الدولة لوسائل اإل

  .والتدخل يف املنافسة وحتديد األسعار

قتصادي ذو فلسفة االرأمسالية نظام : األسس الفكرية للرأمسالية :والأ

جتماعية وسياسية عرف منذ القرن السادس عشر خاصة يف أوروبا ا

طباعها قتصادية وظهور املدينة والغربية نتيجة تنامي النشاطات اال

ستهالكي للمجتمع مع على السلوك اال ية اليت أثرت بشكل كبريعجتمااال

املدينة ساهمت يف تطور  أنجتماعية مالكة للثروة كاظهور طبقات 

ت صناعية عززت من رغبة الفئات آالوسائل العيش من نقل وطرق و

مسالي أبذلك يصبح النظام الر، الربجوازية من حق التملك لوسائل اإلنتاج

احلق يف تكوين الثروة بدون أي  قتصادي الذي مينح احلق لألفرادالنظام اال

من رواد النظام الرأمسالي ، قتصادية وحتقيق املنفعةأ للحرية االقيد كمبد

 نذكر:
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هتم بالنشاط الزراعي وأسس املذهب اوهو طبيب فرنسي  فرنسوا كيين

اضرات حول اجلدول مقاالت وحم 8571الطبيعي حيث نشر يف سنة 

 تمع بالدورة الدموية.قتصادي وشبه تداول املال داخل اجملاال

لف كتاب ثروة أستاذا يف املنطق وأوهو أشهر الكالسيكيني كان  آدم مسيث

 األمم.

قتصاد م بشرح قوانني توزيع الدخل يف االالذي قا دافيد ريكاردو

 مسالي وصاحب نظرية قانون تناقص الغلة.أالر

ي الذ، صاحب كتاب النظرية العامة يف التشغيل والفائدة والنقود كينز

قتصادية وسبل اخلروج ت االكان له األثر الكبري يف شرح أسباب األزما

 منها خاصة مشكلة التضخم والبطالة.

ختذت الرأمسالية شكلني يعتربان املراحل اليت أدت اىل ظهور النظام وقد ا

 الرأمسالي احلديث:
(8)

 

الرأمسالية التجارية يف هذه املرحلة زاد نشاط التجار يف نقل وبيع -

 نشأت الورشات احلرفية الصغرية اليت سيطر عليها التجارأحيث ، لعالس

 جر القطعة يف تلك الورشاتصحاب احلرف عمال يتقاضون أأوأصبح 

 من صاحب رب املال وهو التاجر.
الت واملصانع نتيجة زيادة ت على إثرها اآلالرأمسالية الصناعية اليت ظهر-

 ربجوازية يف اجملتمع.وتغري منط املعيشة وظهور الطبقات ال الطلب
من املبادئ اليت أسس عليها النظام الرأمساليو

(2)
 

ي إمكانية قيام الفرد بالنشاط وه :قتصاديةاحلرية اال مبدأ-أ

قتصادي الذي يريده على أساس املنافسة وحرية األسعار وفق اال

لسوق التدخل يف حتقيق متطلبات العرض والطلب، وبالتالي ترك قوى ا

  :سس وهيأصادي والذي يقوم هذا املبدأ على قتالتوازن اال

أو امللكية اخلاصة لعناصر اإلنتاج  :امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج-

ا ن يستغل قدراته يف زيادة ثروته ومحايتهأىل إواليت تتيح للفرد السبيل 

 قتصادية.وعدم تدخل الدولة يف احلياة اال
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عي رب الدافع الطبيأساسي لإلنتاج والذي يعتالربح كهدف مباشر و-

قتصادي وهو تكوين الثروة من خالل لإلنسان من ممارسته النشاط اال

جتميع األرصدة النقدية من خالل الربح وترك قوى املنافسة يف السوق 

، وبذلك تكون البعيدة عن رقابة الدولة يف حتديد السعر وهامش الربح

ى السوق قتصادية من إنتاج وتوزيع من خالل قوكافة النشاطات اال

 وجهاز الثمن.

إىل الوارث بغض النظر عن نتقال املرياث االذي يوصي ب مبدأ اإلرث-ب

 قتصادي أو نوعه اجلنسي.وضعه االجتماعي أو اال

رتبطت نظرية التوزيع عند باملنهج الطبقي وهي ا :نظرية التوزيع

الطبقة العاملة يوزع الدخل والطبقة األرستقراطية والطبقة الرأمسالية 

األرستقراطيني حبس متلكهم لألراضي والريع الذي هو يف تزايد  على

ستغالله يف األرض من عمل من طرف امستمر والربح هنا هو لقاء ما مت 

ستعمال اما يدفع لقاء  و بعبارة أخرى هوأ أصحاب رؤوس األموال،

  :األرض ويكون دخل الريع يف هذه احلالة حسب آدم مسيث على نوعني

حتكارية للمنتجات الزراعية واليت تتميز اعن أسعار  ريع ناتج :األول

سعارها ويف هذه احلالة يكون ريع األرض أرتفاع ابوفرة الطلب عليها و

 مرتفعا.

ساس خصوصيات األرض من أهو ريع تفاضلي ويقوم على  :الثاني

رض حسب أقدرتها على اإلنتاج وموقعها اجلغرايف حيث يتفاوت دخل كل 

ويكون الريع يف هذه احلالة حبسب تلك  ومردوديتهاخصوصيتها 

 اخلصوصيات.

و أساس الربح أوس األموال فيوزع الدخل على ؤما على أصحاب رأ

يكون الربح اجلزء املتبقي ستثمار رؤوس األموال واالفائدة احملققة جراء 

قتطاعات من ريع وأجر أو فائض القيمة وهو اجلزء الزائد عن بعد اال

 اإلنتاج. القيمة احلقيقية لعناصر

ساس األجر والذي أا الطبقة العمالية فيكون الدخل املوزع على أّم

و اجلهد املبذول من طرف اإلنسان يف العملية أنه سعر العمل أيعرف على 
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اإلنتاجية والذي قد يكون حقيقيا حبسب الوحدات املنتجة أو نقديا حبسب 

ال حتدد قيمة شكاأخذ األجر حسب مسيث أقيمة السلعة املنتجة نقدا وقد ي

العمل وهي
(3)

 

  .ستهالكيةفق مع احلد األدنى من الوسائل االقيمة األجر الذي يتوا–

  .جور مرتفعة يف األعمال الشاقة والصعبةأ-

  .أجور حتفيزية مشجعة لزيادة إنتاجية العمل-

 أجور ختضع لقانون العرض والطلب.-

املنافع وزيادتها اإلنتاج هو خلق  يرى الكالسيكيون أّن :نظرية اإلنتاج

بتدخل عناصر اإلنتاج وهي الطبيعة والعمل ورأس املال والذي يعترب 

العمل هو الركيزة األساسية يف العملية اإلنتاجية والذي يعرب عن السعر 

قتصادي من ا من دوافع النمو االكما يعترب العمل دافع، احلقيقي للسلعة

قسيمه وتطوير خالل زيادة مهارات كل عامل عرب ختصيص العمل وت

ستثمارإىل زيادة االوسائل اإلنتاج وزيادة تراكم رأس املال الذي يؤدي 
(4)

. 

آدم مسيث أكثر تفاؤال عند دراسته لنظرية اإلنتاج من ريكارو الذي ّد يع

نادى بقانون الغلة املتناقصة والذي حدد بذلك من خالله عتبة اإلنتاجية 

ه تالي فإّنالخل الذي حيققه وبىل حد اإلشباع من الدإللفرد عند ما يصل 

ىل احلد إال يبالي بزيادة ساعات العمل أو باحلوافز وعندها تصل اإلنتاجية 

 األقصى واليت تتناقص بعدها.

نه أثمار يف املفهوم النيوكالسيكي على تسحيدد االستثمار: نظرية اال

ال مما ذلك الربح احملقق من تضحية صاحب رأس املال من اجلهد ورأس امل

ستثمار بشكل عام واليت تتناسب عكسا دات االددخل أسعار الفائدة يف حمي

أي كلما زادة أسعار الفائدة للمقرضني نقص الطلب على األموال 

دخار مرتبط بسعر التكلفة أي ل االمعد ّنأكما ، تثمارلي يقل االسوبالتا

نه كلما زاد سعر اإلقراض زاد عرض األموال أبسعر اإلقراض يف حني 

، كما رة ومقارنة سعر الفائدة بالربح املتوقع خارج جمال اإلقراضاملدخ

ه نوع من اإلنفاق املوجه للسلع ستثماري على أّنيعترب كينز اإلنفاق اال
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مبا ستثمار عند كينز املخزون السلعي حيث يتميز االمسالية والعقارات وأالر

يلي: 
(7)

 

مل أحد العوا هم العوامل احملددة للطاقة اإلنتاجية فهوأعتباره ا-

 قتصادية.األساسية يف عملية التنمية اال

 يعترب أحد املكونات الرئيسية للطلب الكلي.-

 يتميز بالتقلب الشديد نظرا للتغريات اليت حتدث يف قطاع السلع الرأمسالية.

 ستثمار حيدد بالعناصر التالية:اال من جهة أخرى فإّن

إنتاج وحدة دي املتوقع من أي العائد النق، س املالأالكفاية احلدية لر-

 ستهالكية.واحدة من السلع اال

التكلفة بس املال ومقارنته أسعر الفائدة والذي ميثل تكلفة تشغيل ر-

حيث يتم املقارنة بني خماطر  ستثمار،ال ملعرفة اختاذ قرار االس املأاحلدية ر

 ستثمار.األموال ملعرفة اجلدوى االقتصادية من اال ستثمارا

قتصاد القومي حتدد توقعات املستثمرين باألرباح املمكن لة االحا كما أّن-

 قتصادي.اليت حتكمها حاالت االنكماش أو التوسع االحتقيقها و

اجلزء النقدي من الدخل املوجه  ستهالك: ميثل االستهالكنظرية اال

ه يعترب العمل كما أّن، قتناء السلع واخلدمات الضرورية للحياة العامةال

ستهالكي الدخل القومي من خالل اإلنفاق االيد مستوى الرئيسي لتحد

له دراية بظروف  اقتصاديا اكما يعترب املستهلك عون العائلي واحلكومي،

يتحدد أي اإلنفاق  السوق من خالل تدخله يف عملية اإلنفاق والذي

ستهالكي بعوامل مرتبطة بسيكولوجية املستهلك ذاته واليت حتدد اال

، ستهالكبشكل مباشر على منط اال ده واليت تؤثرميوله وعاداته وتقالي

جلهز  قتصادي فإّناو رخاء أقتصادية من حالة ركود ما الظروف االأ

ستهالكي.مستوى اإلنفاق االالثمن دخل يف حتديد 
(6)

 

ن يقلل من مستوى االدخار العائلي من ستهالكي أكما ميكن لإلنفاق اال

ض الثمن أو خنفااالدخل أو بستهالك نظرا لزيادة مستوى خالل زيادة اال

ر كينز هو حتفيز املستهلك على يف نظ نجتماعية لذلك فإاالكات اباحمل
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املقرضة نتيجة  دخار من خالل زيادة أسعار سعر الفائدة على األموالاال

 مجاح التضخم.  ى املداخيل لكبحدخار أو بزيادة الضرائب علاال

 شرتاكي أسس النظام االقتصادي اال ثانيا:

صر اإلنتاج والذي يرتتب اشرتاكية إشراك اجملتمع يف ملكية عند بااليقص

 عليه توجيه تلك العنصر خلدمة اجملتمع وتوزيعها توزيعا عادال.

يقوم على حق  اقتصاديا اجتماعيا انظامّد شرتاكية تعاال لذلك فإّن

مسالية احلق يف متلك أالطبقة العاملة من اجملتمع إىل جانب الطبقة الر

وبذلك يصبح مجيع فئات اجملتمع طرفا يف اإلنتاج والدخل  ،اإلنتاجوسائل 

 القومي وبناء الدولة واملساواة بني مجيع الفئات ماديا ومعنويا.

ن تتبع أسلوب أقتصادي جيب على الدولة اومن أجل حتقيق توازن 

التخطيط املركزي وذلك يف إطار قانوني ال ترتكز على احلرية يف األسواق 

س املنفعة اجلماعية أو الربح اجلماعيساأبل على 
(5)

 

سنة ملانيا أشرتاكية ولد بإىل االشهر الدعاة أمن  كارل ماركسيعترب 

وكتاب الصراعات 8158وله عدة مؤلفات منها كاتب رأس املال  ،8181

حيث انتقد ماركس وبشدة استغالل  ،8171 الطبقية يف فرنسا سنة

القيمة  دئساس مباأمال على رباب العمل للجهد املبذول من طرف العأ

رورة توزيعها على بضمساليني والذي نادى أالذي يعترب رحبا يف نظر الر

 س املال.أبها كرصيد لر االحتفاظالعمال بدل 

 أسس هي: ىشرتاكية علجاءت اال

امللكية اجلماعية لوسائل اإلنتاج أي امللكية القانونية للدولة جلميع  -8

ل تلك الوسائل يف خدمة اجملتمع ستغالاوسائل اإلنتاج الذي يتيح 

شرتاكيون عن هذا املبدأ ، ويدافع االس املالرأوخاصة األراضي و

فبزعمهم أن امللكية اجلماعية حتدد وتنظم العالقات بينم األفراد جتاه 

عملية اإلنتاج والتبادل والتوزيع وبالتالي تزول الفروقات الطبقية 

 داخل اجملتمع.
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أن أي  ألساسية،اة لتوفري حاجات اجلماعات توجيه العمليات اإلنتاجي -2

ليها اجملتمع إهتمام بتوفري السلع واخلدمات اليت حيتاج الدولة تتوىل اال

ساس احلاجة الضروريةأعلى 
(1) 

ختضع للتخطيط املركزي القومي  العملية اإلنتاجية لوسائل اإلنتاج -3

الل ستغالوحيد الشرتاكية الطريق اال قتصادي الذي يعترب يف نظراال

لدولة الدور يف إدارة وبذلك يكون ل، ستغالال تاماااملوارد القومية 

       .قتصادية وعمليات اإلنتاجاملوارد اال
 عرفت اليت ىالتجربة السوفياتية سابقا من التجارب التارخيية الكربّد تعو

حيث اعتمدت يف ذلك الوقت  شرتاكي أيام حكم لينني،تطبيق النظام اال

حيث اقتنع بأفكار  ملركزية ومتلك الدولة لوسائل اإلنتاج،على املخططات ا

شرتاكية لتحقيق العدل إىل االمسالية أكارل ماركس باالنتقال من الر

لكن سرعان ما  قتصادي الذي نادى به الشعب السوفياتي،التوازن االو

حجام الناس إىل ظهور البطالة وإمما أدى  نتقالية فشلها،أثبتت التجربة اال

 مام الدولة.أل اإلنتاجي لعدم وجود روح املنافسة عن العم

ما اعتمدت اجلزائر على النظام االشرتاكي بعد االستقالل نظرا لعدم ك

ستثمار اخلاص كما اعتمد على املخططات الثالثية وجود مقومات اال

لكن وبعد عملية التأميم على  ستغالل موارد الدولة،اواخلماسية يف 

صبح التوجه يف اجلزائر أت برتولية كبرية ايرادااحملروقات واحلصول على 

تسمح له رخص استغالل يسري حنو اخلوصصة وإعطاء القطاع اخلاص 

 .اقتصادية كانت حمتكرة على الدولةبنشاطات بالقيام 

 قتصادي اإلسالمي النظام اال احملور الثاني:

يعترب االقتصاد اإلسالمي جزءا من الدين ككل حيث تنطلق األسس   -8

ادية اإلسالمية من املذهب الديين الذي يوجه التعامالت واألخالق االقتص

اإلنسانية من مبدأ التشريع اإلهلي الذي وضع لتلك األخالق منهجا 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  }: وحدودا حيث ال ميكن للحد أن يتغري لقوله تعاىل

بتطور احلياة تتطور أما املناهج فيمكن أن ، [222]سورة البقرة: {  ىئ
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واالقتصادية وفق الضوابط الشرعية منها املعامالت املالية االجتماعية 

اليت عرفت تطورا كبريا أما سياسات اإلقراض بربا أو بفائدة كما هو شائع 

فإنه حمرم ليوم الدين
(2)

 

قتصاد اإلسالمي لتشمل مجيع العالقات اإلنسانية واليت أسس االجاءت 

جتماعية وفق ية االإىل التنمقتصادية كما تهدف إىل التنمية االتهدف 

ليها إخالقية حمددة ختدم الصاحل العام واخلاص معا واليت تفتقر أوابط ض

 قتصاد الوضعي. أسس اال

 قتصادية يف اإلسالم:املشكلة اال

 تعرب عن الندرة يف املوارد قتصاد اإلسالمي الاملشكلة االقتصادية يف اال إّن

ا تعين هدر ة إمنقتصادية الوضعيالطبيعية كما فسرته النظريات اال

ستغالل تلك املواد ااإلنسان لتلك املواد بصورة جيعلها حتيد عن اهلدف من 

د على وضع تلك املواد يساعمما  يف تلبية احلاجات الضرورية للمجتمع،

م لكل مورد عدة اد ختيار يف كيفية تلبية احلاجات ماحتت حكم اال

ستعمل للسكن أو ن تأستعماالت وأهمها مورد األرض الذي من املمكن ا

 الزراعة أو الصناعة.

قتصاد اإلسالمي ليست فقط جمرد مطلب حتقيق لذة أو حلاجة يف االفا

منفعة لدفع الضرر بل هي تلك املطالب اليت جتعل اإلنسان ينمي تلك 

ة على التوازن ظاملواد مبا خيدم املتطلبات الضرورية حلياة كرمية وكذا احملاف

لذلك وجب على اإلنسان ، انيات املتوفرةالطبيعي بني مطالبه واإلمك

ة على الطاقات ظتلبية تلك املطالب على أسس شرعية املتمثلة يف احملاف

 والقوى والعناصر اإلنسانية املختلفة والعمل على تنميتها وترقيتها،

ىل قسمنيإوميكن تقسيم احلاجات 
(81)

 

ن من وهي تلك احلاجات األساسية اليت يسعى اإلنسا حاجات ضرورية:-

الدين والعقل والنسل واملال بواسطة سلع حمددة  لضمان أو حفظخالهلا 

 ضرورية.

حاجات حتسينية أو كمالية واليت يراد من خالهلا حتسني مستوى احلياة -

ألجهزة الكهرومنزلية أو السيارة الفاخرة ابدافع التوسع ودفع املشقة ك
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تلك احلاجيات على يف عصرنا احلديث واليت تشهد انتشارا واسعا يف طلب 

 حساب السلع الضرورية.

ولتحقيق مبدأ احلاجة فال بد من وجود منفعة تصاحب تلك السلع 

ستعمالية اليت حتقق منها املصلحة االاملرتبطة باملطالب الشرعية للحياة و

 والفائدة واليت يتحكم بها سلوك املستهلك املسلم الرشيد.

ن شأنه أن يعزز اجة واملنفعة مرتباط الذي حيدد العالقة بني احلاال إّن

ية عن قتصادية يف اإلسالم اليت تعطي لإلنسان املسؤولمفهوم املشكلة اال

قتصادية من خالل وضع سلم األولويات يف زيادة أو ختفيف املشكلة اال

 تلبية احلاجات وحجم املوارد املستغلة.

 قتصاد اإلسالميسس توزيع الدخل يف االأ

س أتوزيع الدخول على حسب امللكية لر مبدأجاءت نظرية الكالسيك يف 

ها أهملت مستوى احلاجات اليت حتافظ على ّنأ املال واألرض والعمل إاّل

توازن املوارد وتكفل مستوى معيشي الئق لإلنسان وهو الشيء الذي 

، قتصاد اإلسالمياالقتصاد الوضعي وجلوهرية بني االاالفروقات يعترب من 

ترب من املبادئ األساسية يف توجيه السلوكات اليقني الذي يع أكذلك مبد

 ستغالل تلك املواد والواجبات اليت حيقااإلنسانية يف اجملتمع املسلم يف كيفية 

منها و ةجتماعيالعدالة االقتصادية وله العمل بها الداعمة للعدالة اال

كذلك مبدأ ، املبني مقداره يف القرءان الكريم بشكل مفصل واجب الزكاة

، والذي قتصاد الوضعيسيات يف االذي مل توضع له حدود وأسااإلرث ال

وعلى أساس تلك  ضمن قاعدة اليقني يف جمال توزيع الثروة وامللكية،يعّد 

ىل إقتصاد اإلسالمي تقسيم أبواب توزيع الثروة يف اال ه ميكناملناهج فإّن

قسامأربع أ
(88)

 

لإلنسان احلق يف ها املوارد اليت ميكن ّنأتعرف امللكية على  :امللكية  -8

التصرف فيها مبا يليب حاجاته وحيقق املنافع العامة واخلاصة لقوله 

، َعْن َرُسوِل اللَِّه رضي اهلل عنهما َعِن اْبِن ُعَمَرصلى اهلل عليه وسلم 

ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

ِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع َعَلْيِهْم، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َوالرَُّجُل َراٍع َفاأَل
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َعَلى َأْهِلِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َواْمَرَأُة الرَُّجِل َراِعَيٌة َعَلى َماِل 

َسيِِّدِه، َوُهَو َزْوِجَها، َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْنُه، َوَعْبُد الرَُّجِل َراٍع َعَلى َماِل 

)املوطأ، رقم  «َمْسُئوٌل َعْنُه، َفُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه

لية اليت ولمسؤلوضع احلد هنا ( 343، ص18، ج222احلديث: 

ن أما إتتضمن امللكية والرقابة على ما هو حتت تصرف اإلنسان 

 ةىل ثالثإ تقسيم امللكية ميكن ؛وعليه ،و يكون رب أسرةألكا ايكون م

  :أقسام
 :ملكية عامة-

كي الذي يكفل للدولة احلق يف متلك املواد اشرتوهي اليت نادى بها النظام اال

 ّنأ اّلإ فراد اجملتمع وعلى أساس التخطيط املركزي،أوتوزيعها على 

اإلسالم كفل للفرد احلق يف متلك بعض املواد الطبيعية واليت ال حيق للدولة 

: خل يف متلكها كاملاء والنار كما جاء يف قوله صلى اهلل عليه وسلمالتد

)مسند احلارث، رقم  «النَّاُس ُشَرَكاُء ِفي َثَلاٍث ِفي اْلَماِء َواْلَكَلِأ َوالنَّاِر»

ه مينع التملك العام ما النظام الرأمسالي فإّن(، أ711، ص18، ج442احلديث:

 سبق. ا بينا فيمامللمواد ك
 :رديةامللكية الف

واليت نادى بها النظام الرأمسالي ودعى إليها بشدة من أجل دفع عجلة 

اإلنتاج إال أّنه ال حيقق االستغالل األمثل للمواد من مطلق أولوية الربح 

عند الفرد املستثمر الرأمسالي، ففي االقتصاد اإلسالمي ال يعارض التملك 

امللكية حدودا وفق  الفردي للموارد ووسائل اإلنتاج إاّل أّنه وضع لتلك

الضوابط الشرعية واليت تضبط حقوق الفرد جتاه جمتمعه وجتاه نفسه 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } :وجتاه دينه لقوله تعاىل

بتقى اهلل عز و جل تبط الرزق مر أي أّن، [3-2]سورة الطالق: ،{ ۆ

ا والزيادة فيه مربوطة بالتمسك بالضوابط الدينة واليت أساسها العمل مب

 أمر اهلل به.
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 امللكية املشرتكة:

يتميز النظام املالي اإلسالمي جبواز والتحفيز على األوقاف وهي تلك 

املمتلكات الفردية اليت تنمح من طرف فرد واليت ميكن من خالهلا حتقيق 

منفعة عامة عن طريق التملك العام واخلص فيها كوقف األرض اليت 

 ن تزرعها وتوزع خرجها على املسلمني،تصلح للزراعة اليت ميكن للدولة أ

شرتاكي وال يف النظام الرأمسالي هذا النوع من اال حيث مل يرد ال يف النظام

 امللكيات.
ف اإلنسان يف ممارسة بذول من طريعرب العمل عن اجلهد امل العمل:-2

فإن  ؛وعليه و فكريا،أكان جهدا عضليا أقتصادية سواء النشاطات اال

جره مبا يليق ذلك اجملهود من جهة لقوله أن يتقاضى أمل احلق يف اللع

َأْعُطوا اْلَأِجرَي َحقَُّه َقْبَل »َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر َقاَل:  صلى اهلل عليه وسلم

، 13، ج2128، رقم احلديث: األموال البن زجنويه) «َأْن َيِجفَّ َعَرُقُه

خالله واألجر الذي يكفل له العيش الكريم أي الذي من (، 8836ص

حيث طالب اإلسالم صاحب  ميكن توفري متطلبات احلياة الضرورية،

توفري الرعاية واخلدمات للعامل من صحة وتعليم وتأمني عن بالعمل 

يشمل أسباب السعاد  هّنإا نظام احلوافز فّمأ اإلرهاق أو الراحة الالزمة،

الدنيوية من سكن وزواج ووسائل نقل واليت تعطى على حسب قدرة 

 رأس املال.صاحب 

ابط الشرعية أي العمل يف اجملاالت احلالل اليت ال كما يقيد العمل بالضو

نواع األموال أسالم على الكسب والعمل وقسمت اإلفقد شجع  تضر،

 :ةىل ثالثإاملكتسبة من العمل 
(82)

 

o .درهم اكتسب بطاعة اهلل وأخرج يف حق اهلل فذلك خري الكسب 

o وأمسلم وأخرج يف معصية اهلل  درهم اكتسب مبعصية اهلل أو بأذى 

 يف أذى مسلم فذلك شر الكسب.

o نفق يف شهوة مباحة فذلك ال له وال أدرهم اكسب من مباح و

 عليه.
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مسالي على مستوى العوائد أدلت املخاطرة يف النظام الر املخاطرة:-3

اليت حتصل من جراء اإلقراض لألموال أي سعر الفائدة بني املقرض 

ن إرب جمحفا يف حق املقرتض يف حالة خسارته فواملقرتض والذي يعت

ن إا يف النظام اإلسالمي فأّم قرتاض تقع على عاتقه فقط،اليف االتك

واليت يتقاسم فيها شركاء  الغنم بالغرمضع لقاعدة موال ختفة األتكل

ذا حققت الشراكة رحبا وجب على الشركاء إس املال الربح واخلسارة فأر

أعباء س املال يتقامسون أصحاب رأ إناخلسارة ف ةتقاسم األرباح أما يف حال

ستثمار كما ميكن يف حالة اإلفالس احلصول على الدعم من بيت اال

املال.
(83)

 

جزين عن احتياجات من األفراد العأصحاب االويقصد بها  احلاجة:-4

 موقس ،لني غري القادرين عن العمل لظروف قاهرةاو البطأالعمل 

ميلك  فاملسكني هو من ال ءىل مساكني وفقراإت حتياجاأصحاب االاإلسالم 

ما الفقري هو الذي ميلك قوت يومه بدون القدرة على أ قوت يومه،

والصحة وكذلك صنف عابر ، مصاريف احتياجات األخرى كالتعليم

السبيل وهو املسافر غري املقيم نصيبه من الدخل والذي جيمع من 

مسالي يوجد ما أ النظام الريف ّنإميكن القول  مداخيل الزكاة واألوقاف،

ىل شروط إيسمى بإعانات البطالة واليت توزع على البطالني لكن تفتقر 

اليت يف وتلك اإلعانات جتمع من مداخيل الضرائب  ّنأالتوزيع العادل كما 

 يضا. أالغالب ما تكون تصاعدية أي غري عادلة هي 

 قتصاد اإلسالمي:ظام السوق يف االن

التوازن يف األسواق يتحقق تلقائيا نتيجة ظروف  ّنألي مساأيرى النظام الر

ه ترك للمنافسة التجارية غري ّنأكما  الطلب والعرض السائدة يف السوق،

االكتناز الذي حتكار ووالذي نتج عنه االالتلقائي قيدة بلعب دور التوازن امل

قتصادي اإلسالمي ملا فيه من ضرر للصاحل العام مينعه النظام اال

حتكار مظاهر االحيث تتم مراقبة ظروف املنافسة لتجنب  واخلاص،

سنن ابن ) «َلا َيْحَتِكُر ِإلَّا َخاِطٌئ» كتناز لقوله صلى اهلل عليه وسلماالو

قتصاد  يف االللتسعري ّنأكما (، 521، ص12، ج2874، رقم احلديث ماجه
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وابط جتعله خيدم املنفعة والقدرة الشرائية ألفراد اجملتمع ضاإلسالمي 

ساسا بالسلع أيف حاالت خاصة تتعلق  اّلإه منع التسعري ّنإحيث 

 الضرورية للحياة.

النظام اإلسالمي خيضع لقواعد يتوجب على  سوق املنافسة يف فإّن ؛وعليه

الدولة متابعتها لضمان سيادتها وهي
(84)

 

 اإلعالن عن السلعة -

 إلغاء التدخل الغري مشروع يف التبادل–

 بة لألمثانحتقيق مستويات مناس-

 معاينة السلعة-

ستخالص القواعد اليت حتكم العقود يف انطالقا من هذه القواعد ميكن او

السوق وأهمه بيع الركبان وترك السلعة تدخل السوق لتخضع للعرض 

 ن تكون متاحة لكل التجار.أوالطلب و

قتصاد اإلسالمي يف توجيه سلوك املستهلك والعمل مببدأ دور اال

 اعي جتمتكافل االال

فراد اجملتمع أة وتوجيه يجتماعيهتم منهج االقتصاد اإلسالمي باجلوانب اال

قتصادي يسوده التعاون اجلماعي والرفاهة وجمابهة احنو خلق مناخ 

 جتماعي:و ما يسمى التكافل االأاألزمات من خالل العمل اجلماعي 

 قتصاد اإلسالمي:سلوك املستهلك يف اال

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: يقول اهلل تعاىل  -8

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

يف ، [84]سورة آل عمران: { ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

إشارة إىل أّن اإلنسان خلق بسيكولوجية الشهوة الدنيوية واليت حيق له 

التمتع بها، إاّل أّنه رغب التمتع بتلك الشهوات مبا ال يضر اإلنفاق أو يكون 

ا وجه اإلسالم إىل اإلنفاق يف الشهوات على حساب السلع الضرورية، كم

 ڃ ڃ}ضرورة عدم اإلسراف والنفقة على أساس دخله يف قوله تعاىل: 

، [5]سورة الطالق: {   گ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
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واإلنفاق الزائد على السعة أو الدخل وهو املشار إليه يف هذه اآلية يكون 

 تبذيرا وهو من احملرمات يف الدين اإلسالمي حيث شبه املبذرين بأهل

واجتماعية اقتصادية من أضرار للتبذير الشر والضرر وهم الشياطني، ملا 

حيث تعرب الطبقية من ، ويؤدي إىل ظهور الطبقية وقنوات إهدار املال

 صورة من صور اجملتمع الرأمسالي.

عطاه اهلل من وسائل عيش أكذلك حيث اإلسالم على التزود بالقناعة فيما 

َأْصَبَح ِمْنُكْم ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه، آِمًنا  َمْن: »لقوله صل اهلل عليه وسلم

)سنن ابن ماجة،  «ِفي ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّْنَيا

شهوات  طضبأّن ىل إيف إشارة (، 8315، ص12، ج4848رقم احلديث 

ما جاء  ّنإف منه إهمال اجلانب الديينالناس يف اشتغاهلم بالدنيا والكسب و

نواع احلاجيات الضرورية اليت تضمن الطمأنينة أبه احلديث يدل على 

 ستقرار.االو

يعترب املستهلك املسلم مستهلكا رشيدا يف إنفاقه ويضع معايري  ؛وعليه

 منها: جتماعية للنفقة ونذكرااقتصادية و

وهو ما يعرف بالكفاية كمية وسعر السلع الضرورية اليت حيتاجها  -

 ستهالك.ة لالاحلدي

 ها من الدخل.إليها ونصيبي احلاجة ذأسعار السلع الكمالية و -

 قتصادية.مراعاة حالة اجملتمع اال -

اإلنسان مستخلف يف  ّنأاليقني بأن اهلل تعاىل هو الرازق وصاحب املال و -

 مر اهلل.أاملال فال يبذره بل ينفقه فيما 

 عتدالاالاألولوية و مبدأ -

ستهالك يف التوجيه ا ستهالكية فإّنتلك األسس االوفق  فإّن ؛وعليه

شباع احلاجيات اإلنسانية مادية كانت أو معنوية وهو إىل إاإلسالم يهدف 

من حفظ الدين والنفس والعقل الشرعية املقاصد بتحقيق ما يعرف 

واملال والنسل
(87)
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 قتصاد اإلسالمي:التكافل االجتماعي يف اال

اعي التصدي لألزمات واآلفات تضع العمل بالتكافل االجتم  -8

االجتماعية واالقتصادية ويعترب نظام الزكاة والصدقات املبدأ املتكامل يف 

حل أكثر املشاكل االجتماعية واالقتصادية تعقيدا اليت من شأنها أن متس 

األغنياء وإعطائها للفقراء، أموال اجملتمع، فالزكاة عبارة عن نقل جزء من 

وم الدين، والذي يسمح بتحقيق التوازن وضمان جبزء معلوم وثابت إىل ي

نشاط الدورة االقتصادية عرب خلق طلب فعال لألفراد أو األسر اليت ال 

وهو  aدخل هلا، والذي يعرب عنه يف نظريات االقتصاد الرأمسالي بـ: 

والذي ميكن حتقيقه  c=a+byاالستهالك املستقل عن الدخل وفق املعادلة 

ا يف حسابات االقتصاد اإلسالمي، كما بني نظريا وتطبيقيا وقياسي

 ڻ ڻ } القرءان الكريم أبواب وقنوات توزيع الصدقات لقوله تعاىل:

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

]سورة  {ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

فقد مشلت اآلية مجيع الشرائح االجتماعية واالقتصادية من ، [61َالتوبة:

واملسافر غري املقيم، وبذلك  عمال وأصحاب الدخول املعدومة واملعسرين

ميكن ضمان السري احلسن للنشاط اإلنساني وحتقيق التوازن االقتصادي 

اإلسالم يقوم على املواساة  واالجتماعي، ويف ذلك كّله فإّننا ميكن القول إّن

والعمل اجلماعي والتكافل أما باملال أو باجلاه أو بالدعاء وذلك أضعف 

 السبل يف اإلسالم.

 قتصادية يف االسالم التنمية االوالتمويل 

قتصادية والتمويل يف االقتصاد الوضعي ارتبط مفهوم التنمية اال

، الفكرية واالقتصاديةالتوجهات هتمام مفكريه على خمتلف ابصورة نالت 

قتصادية نال حصة من التنمية االذلك أن منط كل من التمويل و

لكال  تضح أّنالكن  ،التغريات مست األسس اليت يقوم عليها كل مفهوم

ة اليت أصبحت ميحتياجات التنامتثل يف  ارتباط أساسياملفهومني يوجد 

واليت تتخذ ، وفق خطط ويف ظل وجود برامج موازية لغرض متويلها



   العموديو أ. د.تهتان...          األسس االقتصادية بين مبادئ االقتصاد الوضعي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (016) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ففي االقتصاد الوضعي يتميز عمل ، البنوك أداة لتوفري التمويل الالزم

احملرمات املطلقة  نم البنوك التجارية بنظام اإلقراض بفائدة ربوية تعّد

اجتماعية على قتصادية أوجه مية االللتن كما أّن، سالمييف النظام اإل

ائد املالية قتصادية يف الفكر الوضعي التذي يهتم بالعوخالف التنمية اال

  .قتصاديةملشروعات التنمية اال

 يقوم على مبادئ أهمها: فالتمويل اإلسالمي

أن يكون إقراضها وعلى ، أن تكون األموال من مصدر حالل -

كتناز االاليت حترم الربا واالسالمي وفق مبادى الدين لطالبيها ومنحها 

 .حتكاراالو
جتماعية اقتصادية واأن تكون املشروعات املمولة ذات عوائد  -

نسان تنميته وبني اإلحتقق املصلحة العامة واملشرتكة بني املال و

 .واحملافظة عليه
أو ما يطلق ، رباح واخلسائرألة يف ان تكون وفق مبدأ املشاركأ -

 .عليه مبدأ الغنم بالغرم
أن يكون التمويل متاحا جلميع شرائح اجملتمع لتحقق مبدأ  -

 .التكافل والعدالة يف توزيع الثروة والذي يعرف بالشمول املالي
 قتصادية من منظور االسالم:التنمية اال

العيش  التنمية االقتصادية عموما تعرب عن التغري اجلوهري يف منط  -8

من خالل تغيري أمناط االنتاج والصناعة واالستهالك، مبا حيقق الرفاه 

للمجتمع والنمو لالقتصاد، فالتنمية االقتصادية يف اإلسالم ال ختتلف عن 

 ىئ ىئ }: ذلك املفهوم بل إّن االسالم يدعو إىل عمارة األرض يف قوله تعاىل

 أي األرض من خالل، [68]سورة هود: {   يب جئ ی ی ی ی

االستخالف الذي منحه اهلل لإلنسان وأعطاه القدرة ومسح له باستغالل 

منافع األرض باطنها وظاهرها لكي يقوم على تنمية تلك املنافع باملوازاة 

مع حتقيق منافع تضمن استمرارية النسل وحتافظ على الدين والعقل 
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 من خالل العمل واإلنتاج، واليت حتتاج إىل تطوير ومعرفة وحبث تعترب

 أساس التنمية  عموما يف اإلسالم.

8 

قتصاد هود املبذولة من طرف املفكرين االقتصاديني يف االال ينكر أحد اجل

ملذهب املوحد لتفسري العالقات ىل اإتلك األفكار تفتقر  ّنأ اّلإالوضعي 

وابط فوقية تكون خارجة عن نطاق الطبيعة واملتعلقة ضية وننسااإل

عتمدت على اقتصاد عالقات االتفسري ظواهر وكما أن ، باإلميان باملذهب

فكالهما متغريان ميكن أن يؤثر اإلنسان  ،املادية تارة والتارخيية تارة أخرى

الدينية متتاز باحملافظة على األسس بية لكن املذه، بهما أو يتأثر بهما

و أت اجتماعية نواملبادئ العقائدية يف توجيه السلوكات اإلنسانية سواء كا

قتصاد الوضعي جاءت جمحفة يف حق ؛ فإن أنظمة االوعليه، قتصاديةا

اليت و جتماعية،االفئات كبرية يف اجملتمع مما خلق األزمات والفروقات 

قتصاد اإلسالمي من خالل مشوليته يف معاجلة كافة الظواهر يعاجلها اال

  .والعالقات اليت حتكم سلوك اإلنسان ومسؤولياته

 يلي: هذه الدراسة ما من النقاط اليت خنرج منها يف

قتصاد اإلسالمي جيمع بني امللكية الفردية وامللكية العامة للموارد اال-

   .وابط الدين اإلسالميضواستغالهلا وفق 

جتماعية والثقافة اقتصاد شامل جلميع األنشطة االقتصاد اإلسالمي اال-

  .رارستقاالشطة مرتابطة يف سبيل حتقيق التنمية وأنواملالية اليت تعترب 

وضع النظم اليت حتكم ىل األخالق يف إافتقرت األنظمة الوضعية -

 قتصادي اإلسالمي.اال نطلق منها النظاماوهي اليت  ةقتصاديالعالقات اال

قتصادية يف اإلسالم سببها اإلنسان يف حد ذاته بينما األنظمة املشكلة اال-

 الوضعية تعترب الندرة أساس املشكلة.
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