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 ترمجة املؤلفة 
يناير   مواليد   ،، رفعت  حممد  القاهرة١٩٦٩جيهان  ـــــ  العلم  ،  م  أحبت 

متنوعةوالتعلم،   تعليمية كثرية ودراسات  مراحل  بعد حصوهلا  و   .وخاضت 
على الثانوية العامة التحقت �ملعهد العايل التجاري ، مث درست وخترجت  

 من املعهد العايل للبصر�ت حبكم عمل عائلتها يف البصر�ت. 
فحصلت   املفتوح؛  �لتعليم  االلتحاق  من  األوالد  وتربية  الزواج  مينعها  مل 

بكالوريو  القاهرة.على  جامعة  من  التجارة  شغفها   س  ذلك  بعد  واستمر 
لتعلم املزيد من العلم؛ فالتحقت �ملعهد العايل للدراسات اإلسالمية مبيت 
عقبة، وهناك بدأت رحلتها للحصول على درجة املاجستري يف االقتصاد 
اإلسالمي، وكان ابن خلدون هو احملرك جلميع أفكارها؛ فحصلت �لفعل  

اجستري يف االقتصاد برسالة عنه، وهي موضوع هذا الكتاب على درجة امل
الكرمي    ( القرآن  التطور االقتصادي يف  الفاعلة وأثرها يف  )  السنن اإلهلية 

 ). (مع املقارنة بفلسفات معاصرة يف التطور
ابن   ملهمها  مع  االقتصاد  يف  الدكتوراه  على  احلصول  رحلة  يف  بدأت  مث 

ني الغربيني وفكرهم االقتصادي لبيان  ، حىت إ�ا تطرقت لالقتصاديخلدون
مدى �ثرهم بفكر وعلم ابن خلدون، وذلك مثل : ماركس وجون كيت  

 جالربيث وجورج �يهانز وكينز... 
وبعد أن شرعت يف كتابة فصلني يف رسالة الدكتوراه (وقد ضمناها ألخر 
الكتاب كملحق) وافتها املنية وذهبت للقاء ر�ا قبل أن املشوار العلمي  

 . ٢٠٢١لذي بدأته، حيث كانت وفا�ا يف يناير من عام ا
ـــــ أن يتقبل منها هذا العمل، وأن يكون يف ميزان   ـــــ عز وجل  وندعو هللا 

   حسنا�ا، وأن ينفع �ا، فهو ويل ذلك والقادر عليه. 
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 تقدمي زوج املؤلفة 

 زوجيت احلبيبة ... 

خللقه �قية  أعماهلم  وتبقى  خالقهم  إىل  الناس  يسعدك يذهب  فكم كان   ،
ـــــ   ـــــ عز وجل  وجود الكتاب بني أيدي الناس يف حضورك، ويشاء املوىل 

 أن جيعل سعادتك به أكثر وأنيت لديه. 

 (علم ينتفع به) هذا هو موروثك وشاهد على إمتام رسالتك العلمية. 

أسرة املستشفيات وحلقات املدارسة حولك من أساتذة وطالب يشهدون  
رسالتك  أنك كم متنييت ا إكمال  يف  ولكن حًبا  يف دنيا،  ليس حًبا  لشفاء، 

رمحك هللا رمحة واسعة، وجعل تعبك وجدك يف ميزان حسناتك،    العلمية.
 ونفع هللا برسالتك. 

 زوجك احلبيب  
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 الدكتور/عيـــــد رشاد عبد القادر  تقدمي
وبعد، فيسعدين كتابة    ـــــ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــ  بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا

 ، هذا التقدمي هلذا العمل لواحدة من أعز وأهم وأجنب �حثة تعاملت معها
رفعت   جيهان  العزيزة  األخت  وأسكنها   –وهي  واسعة  رمحة  هللا  رمحها 

. فقد التقيتها ألول مرة يف حماضرة البحث ــــــ    الفردوس األعلى من اجلنة
لقيها على طالب املاجستري والدكتوراة قبل دخول  العلمي واليت عادة ما أ

للقسم، فقد حضرت إىل مكتيب بعد احملاضرة وعرفتين   العلمي  السيمينار 
بنفسها وبدأت يف احلديث عن رسالتها للماجستري وعن ابن خلدون وكم  
حتبه وتعشقه وتتمىن تسجيل رسالة الدكتوراة عنه وعن فلسفته االقتصادية  

 وكم هو سابق لعصره. 
العدل  أمر على  عرضت األ الدكتور حممد رضا  العزيز األستاذ    –ستاذي 

واسعة   رمحة  هللا  االقتصادي،    -رمحه  الفكر  �ريخ  يف  متخصصاً  بصفته 
يدخل يف ختصصه املوضوع  إصرارا    ؛وهذا  رأى  عندما  الفور  فرحب على 

للتسجيل يف هذا املوضوع، ودائما ما كان    –رمحة هللا عليها    –من جيهان  
منها صعوبة    ،رفض التسجيل يف القسم هلذه املوضوعات لعدة أسباب  يتم

وعدم وجود الطالب املؤهل للكتابة يف �ريخ    ،الكتابة يف هذه املوضوعات
االقتصادي النقطة   ،الفكر  هذه  يف  متخصصني  مشرفني  وجود  لعدم  أو 

 �ستثناء األستاذ الدكتور حممد رضا العدل.   –البحثية 
جيهان   عليها  رمح  –واستمرت  هللا  هذا   –ة  بشأن  معي  التواصل  يف 

من   أكثر  وجلسنا  البحث   ٦املوضوع،  مشروع  وكتابة  ملناقشة  جلسات 
التايل العنوان  اختيار  على  األمر  واستقر  املوضوع،  "الفلسفة   :هلذا 

السيمنار كانت   ، وعند دخول  مقارنة"  دراسة  االقتصادية البن خلدون: 
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ت  اوضوع يف جملس القسم، واستمهناك معارضة شديدة لتسجيل هذا امل
يف الدفاع عن املوضوع �حلجة واإلقناع ألساتذيت حىت جنحت أخرياً �قناع  

جيهان   املوضوع. كانت  هذا  تسجيل  على  �ملوافقة  رمحة هللا    –أساتذيت 
 فرحة أميا فرح وسعيدة سعادة �لغة لتسجيل هذا املوضوع.   –عليها 

املوضو  هذا  يف  الكتابة  جيهان  �ستمرار وبدأت  معي  تتواصل  وكانت  ع 
وعندما  املستشفى،  ودخلت  التعب  يف  وبدأت  فصلني،  أمتت كتابة  حىت 

حتسنت     -ومل أكن أعلم حينها أ�ا الز�رة األخرية    –زر�ا يف املستشفى  
نفسيتها على الرغم من تعبها وبدأت احلديث عن ابن خلدون واستمرت  

فرحلت   ؛متام هذا العملالقدر إل  الز�رة قرابة الثالث ساعات. ومل ميهلها
، وعندما علم أستاذي  ٢٠٢١إىل �رئها يف يوم اخلامس العشرين من يناير  

بليغاً  حز�  حزن  بوفا�ا  العدل  رضا  الدكتور  األستاذ  مين    ،العزيز  وطلب 
التواصل االجتماعي أراد، وبعدها   ،كتابة نعي هلا على وسائل  وقد مت ما 

أ  مخسةحبوايل   �ا  العدل،  أشهر حلق  الدكتور رضا  العزيز األستاذ  ستاذي 
أستاذي العزيز رمحة واسعة وأسكنهما الفردوس األعلى  و فرحم هللا جيهان  

 من اجلنة واحلقنا �م على خري.
لن   ذاكريت  فريدة  أستظل جيهان حمفورة يف  علم  ما حييت كطالبة  نساها 

مثَّ  ومن  اخلري،  سوى  منها  أر  مل  فاضلة  عزيز  وأخت  نوعها  هذا  ف  من  إن 
اليت   والفصلني  للماجستري  رسالتها  يتضمن  أيديكم  بني  الذي  الكتاب 

أن جيعل هذا العمل    كتبتهما من الدكتوراة اليت مل تكتمل، ونسأل هللا تعاىل
 يف ميزان حسنا�ا وأن يكون سبباً يف دخوهلا اجلنة. 

 دكتور/ عيد رشاد عبد القادر                        
 مشس واملشرف املشارك على الرسالة مدرس االقتصاد بكلية التجارة جامعة عني 
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 املؤلفة هداءإ
 

بن عبد  حممد    رسوله الكرمي ونبيه العظيم   إىل مث    تعاىل�    أتقرب �ذا ألعمل
 . تقوى هللاهو ن زاد املرء يف حياته ، والذي علمنا أملسو هيلع هللا ىلص هللا

  دهمهو ا جلأبنائي تقديرً و   يزوج  إىل و   ،روح أىب وأمي  إىلأهدى هذا العمل  و 
 .�اء هذا البحثمعي إل وصربهم

 

 املؤلفة وتقديرشكر 
 

تقدم خبالص الشكر  إعداد هذا البحث إال أن أال يسعين بعد االنتهاء من  
دهم اليت بذلوها  هو  ا جلتقديرً   همتامر والثناء ملن كان هلم الفضل يف إوالتقدي

إعدادهمعي أثناء  متابعتهم  وحسن  بفضلهم  معرتفة  �لذكر  ،  ،  وأخص 
د/ عبد احلميد مدكور  أ.و   ،العوضيرفعت السيد    /د أ.الفاضلني    أستاذيَّ 

وقتهماياللذ من  الكثري  منحاين  عليّ ن  وأفاضا  الواسع   ،  علمهما  ،  من 
وقتهماوأ وضيق  انشغاهلما  رغم كثرة  به  خري   ،رشداين  عىن  هللا  جزاهم 

 اجلزاء. 
 :ضالءلشكر والتقدير لألساتذة الف تقدم �أن أويطيب يل  
 د / رفعت السيد العوضي أ. 

 األزهر.جامعة  ،كلية التجارةبي سالماالقتصاد اإل أستاذ
 د / عبد احلميد مدكور  أ.
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 .القاهرةجامعة  ،كلية دار العلومب يةسالماإلالفلسفة  أستاذ
 د / حممد جنيب عوضني أ.

 .جامعة القاهرة ،كلية احلقوق ب يةسالماإلالشريعة  أستاذ
 د / عادل محيد يعقوب أ.

 األزهر. جامعة  ،لسابقا وكيل كلية التجارةو ي سالماالقتصاد اإل أستاذ
 

من    لتفضلهم البحث  هذا  مبناقشة  إظهاره �مشكورين  صورة    فضلأجل 
 .حسن حالوأ
أ  إلكما  اجلزيل  �لشكر  لل  دارةتقدم  العايل    ية سالماإل  اتدراساملعهد 

املساعدة والنصح واإلرشاد وإبداء املالحظات ل من قدم يل  وموظفيه وك
 .ستطيع تقدمي هذا العملحىت أ
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 قدمة امل

 هأمهيتموضوع البحث و  :أوال

ونستغفره  نَّ إ ونستهديه  ونستعينه  حنمده   � شرور  احلمد  من   �� ونعوذ   ،
سيئات   ومن  له  ،ناأعمال أنفسنا  مضل  فال  هللا  يهده  فال من  يضلل  ومن   ،

له وحده  ،هادي  إال هللا  إله  ال  أن  له  وأشهد  شريك  أال  وأشهد  ا  حممدً   نَّ ، 
 . ملسو هيلع هللا ىلص عبده ورسوله 

على مجيع  ، وفضلهعلى الفطرة السليمة هوفطر  نساناإلفقد خلق هللا  :ما بعدأ
حمكومً   ،خملوقاته العظيم  الكون  له  وسننوسخر  بنظام  كالقانون    وهي  ،ا 
َما  "    :تعاىلقال    ،الكون  إدارةالسري للوصول للنجاح يف    دف منهاهل  ،احلاكم

لَُه ُسنََّة ا�َِّ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل وََكاَن   ُ َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما فـََرَض ا�َّ
عن اتباع القانون    نساناإلعندما ابتعد  ف  )٣٨األحزاب:  " ( ا�َِّ َقَدرًا َمْقُدورًا أمر

الر�نية)   (السنة  به   تعاىلرسل هللا  أاإلهلي  والتذكري  املنهج  للتنبيه على  الرسل 
وذلك حىت ال   ،الكون  إدارةليكون الثبات على احلق �تباع هذا املنهج حلسن  
احنراف يف عليه  يرتتب  التطبيق  احنراف يف  النتائج حيدث  التطبيق    ،  وانضباط 

ن  حىت وإ  ،ة من جوانب الكون �كملهللفوز حبسن التسخري واالستفاد  يؤدي
مسلم املطبق غري  الثقافة    .كان  غابت  توقف    السنينوالفهم    السننيةوعندما 

اإل العامل  واالزدهارسالمعن  التقدم  بل  ي  اإلوز ،  العامل  حال  سوء  ي  سالماد 
هو  ي  سالمالعامل اإل  نَّ أ  رغم  ، الكون  إدارة ا منه يف  تفوقً   كثر�لتبعية الفكرية لأل

 .الكون وتسخريه إدارةصاحب املنهج اإلهلي القومي حلسن 
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�والعلم   لسنن هللا  احلياة  ا  إىل  يؤدي  هانواعوالتطبيق  مناحي  مجيع  لتطور يف 
ومن    ،السليبالتطور  و فإما أن تؤدي للتطور اإلجيايب أ  ،يقة التطبيقحسب طر 

استخراج   يوه  ،وجاءت فكرة البحث  ،هنا جاء سبب اختياري هلذا املوضوع 
مث يكون الكشف   ،االقتصادية املؤثرة على كيفية سري التطور  اإلهلية هذه السنن  

ا�تمع  يف  االقتصادية  املشكالت  بعض  يف  اول وحم  ،عن  حلها  عن  البحث  ه 
ووضعها يف   ،التوجيه التباع هذه السنن  اولوحن  نفسه،  من كتاب هللا   هللا   سنن

 . ه املشكالت لنضمن معها التطور بصورة نتالشى فيها هذ سياسات 

ها يف التطور االقتصادي  أثر و الفاعلة    اإلهلية(السنن    والبحث املقدم �سم:  
 الكرمي )  القرآنيف 

 ) يف التطور معاصرةاملقارنه بفلسفات  مع(
استشارة   يل  أ  األساتذةوبعد  وجدارته    أمهية �نوا  الر�نية  السنن  موضوع 

جد ضمن القراءات �ثري  فلم أ  ، ئذ قمت �لقراءة يف املوضوعوعند  ، ةدراس�ل
ا�تمعات  يف  االقتصادي  التطور  على  الر�نية  أالسنن  فوجدت  موضوع  ،  نه 

من   النوع  هذا  الستخراج  البحث  �السنن يستحق  فقمت  خطة  ،  عداد 
بدأت يف    ومن مثَّ   ،تعاىلومتت املوافقة عليها بفضل هللا    ،وتقدمت �ا  ،البحث

 .يف ذلك  فوجدت الكثري من الكتا�ت والرسائل العلمية ،مجع املادة العلمية

 هداف البحث  أ :ا�نيً 

التطور يف الفكر الغريب لوضعه  ــــــ    ١  عيننا ومقارنته �لتطور يف  أمام أتوضيح 
 .ي من خالل البحثسالمالفكر اإل
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  اإلهلية يف السنن    ينيسالماإلاملفكرين    أراء اإلهلية و توضيح ماهية السنن    ــــــ  ٢ 
 .االقتصاديو�ثريها على التطور ،  فيها

فكره اولحم  ــــــ  ٣  على  وكذلك  التطور  يف  خلدون  ابن  فكر  على  التعرف  ة 
 .االقتصادية توضيحه يف الشق اولوحم ،السنين

العمران  اولحم  ــــــ  ٤  قيام  يف  واملؤثرة  الفاعلة  الر�نية  السنن  استخراج  ة 
  .االقتصادي

ــــ   ٥  اليت  اولحم  ــ السنن  استخراج  العمران  تؤدية  االقتصادي وفساد    ،للهالك 
 . الوقوع فيها يوذلك لتفاد

 تساؤالت البحث   :ا�لثً 

 البشرى الفكر  يف  التطور  معىن  عن  التمهيدي  الفصل  يف  وذلك    ،نتساءل 
ة معرفة تفسريا�م  اولوحم  ،ة توضيح تفسري املفكرين الغربني لفكرة التطورحاولمب

 . للتطورللتطور وماهية القوى الفاعلة 
  الفصل  و يف  السنن    ول األنتساءل  ماهية  معرفةاولوحم  ،اإلهليةعن   ها أنواع  ة 

  اإلهلية ؟ وهل السنن    اإلهليةوهل للتطور االقتصادي عالقة �لسنن    ،هاأمهيتو 
 م ال ؟ أنييسالمإلكانت يف فكر وكتا�ت املفكرين ا

  وهل كان للتطور عامة    ،ته يومرجع  ،نتساءل يف الفصل الثاين عن ابن خلدونو
 والتطور �لسنن خاصة مساحة يف فكر وكتا�ت ابن خلدون ؟

  الثالث عن  و هل تستطيع السنن الر�نية  و   ،العمران  مفهومنتساءل يف الفصل 
 ؟ للعمران االقتصادي  تؤديأن ن تكون فاعلة يف التطور اإلجيايب وتستطيع أ
 ا يف  الر�نيةنتساءل  السنن  الرابع عن  أوإمك  ، لفصل  لتطور  ا  إىل  تؤدي ن  انية 

 .ة استخالص هذه السنناولحممع  ،بفساد العمران السليب
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 منهج البحث   :ارابعً 

�لبحث درستها  اليت  الظواهر  حبسب  مناهج  عدة  استخدمت  فقد    ؛وقد 
منهج   التارخيياستخدمت  التارخيية  البحث  الظواهر  الفقر    ،لبحث  مثل 

  املنهج االستنباطي وقد استخدمت    .واهلالك االقتصادي والطغيان السياسي
وكذلك استخدمت    ،إليهالدالة على ما ذهبت    الكرمي  القرآنالستخراج آ�ت  

التارخييمنهج   وإلتحليل    التحليل  املاضي  يف  وقعت  الضوء  أحداث  لقاء 
 ملستقبل.، وذلك حىت ميكن التنبؤ مبا ميكن أن حيدث يف اعليها

أ من قضا�  يبد  الذي " الربهان  هو  ، و املنهج االستداليلاستخدمت    وكذلك 
�ا �لضرورة  ىأخر قضا�    إىلويسري    ،يسلم  عنها  االلتجاء    ،تنتج    إىلدون 
 " يف    ،١التجربة  املنهج  هذا  استخدمت  ابن    ية إسالمإثبات  وقد  كتا�ت 

 .السنينيف الفكر  ينيسالماإلسهام املفكرين وكذلك يف إ ،خلدون

 خطة البحث :اخامسً 

 املقدمة 

البحث  ، اختياره  أسباب و   ،املوضوع   أمهية فيها  ذكرت    ، وأهدافه  ،وتساؤالت 
 . و�ملقدمة توضيح خلطة البحث املتبعة ،ومنهج البحث املتبع 

 

 
 

د .    ، ٣ط  ، وكالة املطبوعات ش فهد السامل الكويت   ، مناهج البحث العلميعبد الرمحن بدوي،    )١
 . ٨٢ص ت،
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 عن التطور   غربيه فلسفات : فصل متهيدي

حن الفصل  هذا  األ  اوليف  بعض  يف  التطور  ماهية  والفلسفات    راءتوضيح 
الغربيني  أسباب وكذلك    ،الغربية الفالسفة  وكتا�ت  فكر  يف  وقد    ،التطور 
التطور مع  حاول التطور كمفكر   "نارو د"لنظرية    شارة اإلت تفسري ماهية  عن 

التطور والدين  إىل  شارةاإلمعاصر بعد   التطور   إىل  إشارةعطيت  وقد أ   .فكرة 
فكر كل للتطور  "ماركس"و"  هيجل"من    يف  أ  .وتفسريمها  فكر وقد  برزت 

مع توضيح حتميه   ،هاأنواعواحلتمية بعد شرح خمتصر ملعىن احلتمية و  "فوكو�ما"
 . �اية التاريخ عند فوكو�ما

 والتطور االقتصادي   اإلهليةالسنن  :ولاألالفصل 

   :تساؤلنيجابة على إلت احاوليف هذا الفصل 

 �ثري على التطور االقتصادي ؟   اإلهليةهل للسنن  :ولاألالتساؤل 

الثاين املفكر   :والتساؤل  السنن    يونسالمإلا  ونهل  مبوضوع  يف    اإلهليةاهتموا 
 مهلوها ؟  كتا��م أم أ

الفصل   بتقسيم  سؤال  ،قسمني  إىل وقمت  على  لإلجابة  قسم  فالقسم   ،كل 
 ها. أمهيتو  هاأنواعه خصائص السنن و ت فيتناول اخصصت له جزءً  ولاأل

وشرحت فيه بعض    ،االقتصادية  ات دراست فيه تصنيف التناولالثاين    قسموال 
الب  ،املفاهيم دور  بشرح  قمت  االقتصاديوكذلك  مب  .احث  قمت  ة  حاولمث 

�لسنن  إ االقتصادي  التطور  عالقة  نقاط  اإلهلية ثبات  عدة    أنَّ   : منها  ، يف 
�لسنن كقاعدة   دورً   نَّ وأ   ،للتطور  تؤديالتمسك  التطورللسنن  ضبط  يف    ، ا 
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السنن   وأنَّ   ،رضالسنن يف عملية التطور يضمن إعمار األ  لىاالعتماد ع  نَّ وأ
 حتدد أهداف النشاط االقتصادي.

مبحثً  خصصت  الثاين   اوقد  التساؤل  على  املفكر   :هو  و   ،لإلجابة  ون هل 
السنن  يونسالماإل مبوضوع  �ستعراض    ؟اهتموا  قمت  املفكرين   أراءوقد 
السنن  األ يف  وأثبتاإلهليةقدمني  بقليلة  أنَّ ت  ،  ليست  وكذلك   ،كتا��م 

مفكرين معاصرين عن السنن وجدت اهتمامهم �ا ومطالبا�م    أراء�ستعراض  
العلومبتحو  لعلم من  أنْ   . يلها  وجدت  اإلأ  وقد  للمفكر  ابن  ي  سالمخصص 

التطور وعن السنن  كامًال   فصًال   خلدون فقمت بتخصيص    ،عن كتا�ته عن 
    .الفصل الثاينهو فصل مستقل عن ابن خلدون و 

 فكر ابن خلدون يف التطور االقتصادي  : الفصل الثاين

 عن التطور كان جيب ختصيص فصل  نييسالماملفكرين اإل  أراءبعد استعراض  
ف ألقوم  خلدون  ابن  للمفكر  بسرد  كامل  واإليه  التطور  عن  على فكره  جابة 

  ،؟ وفيه ترمجة ابن خلدون  السنينيف الفكر    : هل البن خلدون مسامهةتساؤل
ملرجع توضيح  خالل كتا�ته   يةسالماإل ته  يوفيه  ابن    ،من  �ثري  توضيح  مع 

يف   إخلدون  يف  ر�دته  خالل  من  الغريب  االجتماعالفكر  علم  ومن    ،نشاء 
 .خالل ر�دة ابن خلدون كمؤرخ

خلدونتناولمث    ابن  فكر  يف  التطور  التطور    هتتناولوقد    ، ت  حيث  من 
وجه من  خلدون  ة االجتماعي  ابن  من  تناول  مث  ، نظر  االقتصادي  التطور  ت 

خلدون  وجهة ابن  التطور  تناولمث    ، نظر  على  و�ثريه  العمران  تطور  شق  ت 
وجهه   من  التطور  إلظهار  خلدونناالقتصادي  ابن  أ  ،ظر  الفكر  وحىت  ظهر 
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خلدون  السنين ابن  االقتصادي  حاولوقد    .عند  العمران  تطور  توضيح  ت 
ابن خلدون من خ عند  فكره�لسنن  االجتماعي يف  التطور  مثل    ،الل سنن 

والتطوير  ةدراسسنة   التغيري  سنن  الستخراج  والتدافع  ،التاريخ  التغيري    ، وسنة 
بسوء   للقرى  اهلالك  أهلهاوسنة  أنَّ   ، أخالق  حيتاج    وسنة  البشري  االجتماع 

   .ن الرتف يزيل الشجاعةوسنة أ ،لقوانني تنظمه

ابن خلدون االقتصادي من خالل جتاذب كل من حاولمث   ت شرح مذهب 
ال واملذهب  االشرتاكي  آلرائهرأمساملذهب  وقد  ايل  إثبات  حاول،  يه  إسالمت 

ا ذهبت الستخراج سنن التطور االقتصادي يف فكر خريً مث أ  ، االقتصاديةآرائه  
  االحتكار يؤدي   وسنة أنَّ   ،وال املوارد نتيجة الرتفسنة ز   :مثل  ،ابن خلدون

  يكون  الكسب  وسنة أنَّ   ،حيث يتواجد رزقه   نساناإلوسنة تواجد    ،للخسران
 . البشرية عمالنتيجة األ

 لقيام العمران  اإلهليةالسنن  : الفصل الثالث
ن هل السنن الر�نية تستطيع أ  :تساؤل  ن جنيب علىأ  اوليف هذا الفصل حن

  التطور اإلجيايب ؟ وهلتكون فاعلة يف
 ؟  التطور للعمران االقتصادي إىلتستطيع أن تؤدي  

تفحاولف  العمرانت  ماهية  طبقت   ،ومقوماته  ،ه أنواعو   ،همفهومو   ،سري  مث 
القصص   التطور يف  العمران على  السنن القرآينمقومات   إلظهار كيفية �ثري 

التطورالر  على  جلي�اهو  وظ  ، �نية  ذلك  القصص    ر  عملية  القرآينيف   كأمثلة 
هللا  أ منها  تعاىلوضحها  للتعلم  �ا كسنة  توضيح  حاولوقد    .لالسرتشاد  ت 

  ، مبقاصد الشريعة اخلمسة  رانوتوضيح عالقة العم  ،يسالمالعمران يف الفقه اإل
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� والتنميةوقمت  العمران  مصطلحي  بني  مقابلة  سياسات    ،جراء  �قرتاح  مث 
اإل العمران  لتفعيل  الر�نية اول وذلك يف حم  ي،سالماقتصادية  السنن  لتحويل  ة 

وسع من  معناه أهو  الذي، و العمران اهلادف  إىل�موعة من السياسات املؤدية 
إنه  التنمية  حيث  إ،  على  والبشريشتمل  احلجر  يف  فيه    ،عمار  قمت  وقد 

العمل    ت إثبات أنَّ حاولو   ،لة يف التطور اإلجيايب�ستخراج السنن الر�نية الفاع
الرزقاملصحوب �إل العمل واإلوت  ،ميان حيقق  الرزق ومعىن  ، ميانوضيح معىن 

الرزق  حيققان  أنَّ ألوكذلك    ،وكيف  األمن   ثبت  حيققان  واألمانة  العدل 
وذلك قتصادياال شرح كل  ،  معىن  بعد  معىن من  وتوضيح  واألمانة  العدل   
 .من االقتصادياأل

الشكر بشقيه املادي واملعنوي وكذلك االستغفار حيققان   نَّ ت أثبألوكذلك   
ت جاهدة  حاولو   .وشرحت معىن الطمأنينة االقتصادية  .الطمأنينة االقتصادية

اآل�ت   مجيع  املالقرآناستخراج  هذه  على  الدالة  �ذه  ية  واملتعلقة  عاين 
 . حها وشرحهاأيًضااملوضوعات و 

 لفساد العمران  تؤدي  اليت السنن   :الفصل الرابع

تساؤ  على  جنيب  الفصل  هذا  اختاذها    :ليف  ميكن  ر�نية  سنن  يوجد  هل 
 لفساد العمران ؟  يؤدي الذي السليبكقانون للحماية من التطور 

هذا الفصل حبثت مباشرة عن السنن اليت جيب حتويلها لقوانني للحماية    يفو  
تثبت    القرآنففيه قمت �ستخراج سنن من    .من اال�يار االقتصادي الكرمي 

وذلك بعد شرح معىن كل   ،وقوع العذاب   أسباب والغرور من  هو  الظلم والز   نَّ أ
 اإلهلية وقد قمت �ستخراج السنن    .هأنواعوالغرور و هو  والز   ،هأنواعمن الظلم و 
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االقتصادي الظلم  وشرحهاحاولو   ،يف  توضيحها    نَّ أ  إثبات   تحاولو   ،ت 
االقتصادي  أسباب والبغي من    اإلفساد اهلالك  بعد شرح معىن   ، وقوع  وذلك 
وقد قمت �ستخراج    .معىن اهلالك االقتصادي  كذلك و   ،ومعىن البغي  اإلفساد

السنن   معىن    اإلهلية آ�ت  على  تدل  اللذ  اإلفساداليت  يؤد�ن  يوالبغي    إىلن 
االقتصاديهو  التد مب  .ر  قمت  أحاولوقد  إثبات  او العل   نَّ ة  لسياسي  والطغيان 

وقد    ، على ذلك   راج آ�ت السنن الدالةوقمت �ستخ  ،من أسباب حتقق الفقر
معىن كل بشرح  و   قمت  السياسي  الطغيان  الفقر  .العلومن  وكذلك   ،ومعىن 

من  أنواع السن  ي.سالماإلنظور  امله  اآل�ت  بتوضيح  قمت  تبني   نيةوقد  اليت 
 . ياالرتباط بني الفقر والطغيان السياس

 فصل متهيدي 

 عن التطور  حتدثت غربية فلسفات

والبحث عن معىن التطور يف    ،يف هذا الفصل التعرف على معىن التطور  اولحن
األ الغربية  راءبعض  على    ،والفلسفات  التعرف  يف    أسباب وكذلك  التطور 

 : الفصل كما يلي ، ونقسم هذا�ما�تمعات من آرائهم وكتا� 

 ماهية التطور.  :ولاألاملبحث 

 هيجل وماركس والتطور.  :املبحث الثاين

 �ما واحلتمية.فوكو  :املبحث الثالث
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 ماهيه التطور :ولاألاملبحث 

 التطور يف اللغة واالصطالح  :أوال

 . أي �رة بعد �رة ،تقول: طورًا بعد طور :التارة  :الطور

قال    :الطور أطوار.  ومجعه  َأْطَوارًا"    :تعاىلاحلال  َخَلَقُكْم    ، )١٤نوح:  ("  َوَقْد 
أي خلًقا خمتلفة، كل واحد    : أطوارًا  :وقال ثعلب  . خمتلفةأحواالضروً� و ه  معنا

حدة الفراء:    .على  عظًماأطواروقال  مث  مضغة  مث  علقة  مث  نطفة  وقال   .: 
علقة  :األخفش مضغة  ،طور  غريه  .وطور  املناظر    : وقال  اختالف  أراد 

 . األخالقو 

 ١االت املختلفةاحل :األطوار

املوقف حال    :تطور  من  تدرجيي�ا  وحتول  يف    إىلتعدل  ا�تمع  تطور   ) حال 
احلديث خميًفا    ـــــــ  العصر  تطورًا  الفتاكة  األسلحة  الطب    ــــــتطورت  تطور 

   .العالجي )

  ـــــــ ( طور أسلحته    أفضلحال    إىلونقله من حال    ، عدله وحسنه  :طوَّر املصنع
   .د مكثفة لتطوير التعليم)هو سعت الدولة جب ــــــطور الوزير املستشفيات 

 واجلمع تطورات. :تطوُّر(مفرد)

 تغيري واضح.  ، حال إىلانتقال من حال  ،التقدم : التطور االجتماعي

 
منظور   :انظر   )١ ابن  مكرم  بن  الدين حممد  الفضل مجال  ابن  العرب  ، اإلمام  املعارف    ، لسان  دار 

 .٢٧١٨،٢٧١٧ص، مادة طور، القاهرة
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 .  نساناإلنظرية دارون يف تطور   :نظرية التطور

(حي)  العصور   تدرجييو من  :تطور  خالل  وسلوكها  احلية  الكائنات  بنية  يف 
 التارخيية.  

الكبري �  :التطور  متعلق  أ  نواعنشوء  الكائنات و كاملة  من  جمموعات كبرية 
ا،  احلية ا�تمع  تركيب  يف  حيدث  تدرجيي  او تغري  او العالقات  القيم  و النظم 

 . السائدة فيه

(مفرد) منسوب    :تطورية  مؤنث  تطور  ،تطور  إىلاسم  من  نظرية    ،مصدر 
أ خالل  و فلسفية  تدرجيي�ا  احلية  الكائنات  حتول  أي  �لتطور،  تقول  علمية 

  ١. العصور التارخيية

مرة  بعد  مرة  أي  (طور)  بعد  (طورًا)  ذلك  وفعل  التارة،  �لفتح    ، و(الطور) 
 ٢.و(الطور) احلال واهليئة، واجلمع (أطوار) مثل ثوب وأثواب 

إنَّ  ال  "  معناه  حيث  من  التطور  جديدً مصطلح  مصطلًحا  يعد  على لغوي  ا 
  ،حيث مل يرد يف املعاجم القدمية إال لفظ " طور"  ،املعاجم والقواميس العربية

فقد جاء لفظ "طور" ليدل على   ؛يف صيغة اجلمع " أطوار"  القرآنوورد يف  

 
  ،م)٢٠٠٨  -  ه١٤٢٩(  ،عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة  ،معجم اللغة العربية املعاصرمحد خمتار عمر،  أ)  ١

 .١٤٢ص ،مادة طور
إبراهيم)  ٢ اجلواد  املصطلحات    ،رجب عبد  املنرييسالماإلمعجم  املصباح  العربية  ،ة يف  اآلفاق   –ه  ١٤٢٣(،  دار 

   .١٩ص، رو مادة ط  ،م)٢٠٠٢
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أي    ،والناس أطوار  ،أي �رة بعد �رة  ،فنقول: طورًا بعد طور  ،معىن " التارة "
 .١" شىت أطياف على حاالت 

وتطور الطبيعة " يف أنه يف الطبيعة ال تفعل   نساناإلهناك اختالف بني تطور و 
الواعية وغري  العفوية  القوى  سوى  يصنعون    ،مفعوهلا  الذين  هم  الناس  بينما 

االجتماعية أمامهم   ، احلياة  فيطرحون  واإلرادة،  الوعي  الطبيعة  وهبتهم  وقد 
معينة" ومهام  املطلوبة    نساناإلوضع    يعينوال    .٢أهدافا  لتطور أوللألهداف 

يصب  نساناإل  أنَّ و املرج ما  حتقيق  يستطيع  التطور  إليهو بقدرته  يسري  فأحياً�   ،
 ا. على غري اخلطط املوضوعة هل

التطور جيب أال   نغفل الفكر الغريب وأشهر نظر�ته عن  وعندما نتحدث عن 
 . التطور متمثلة يف نظرية دارون وما قاله عن التطور كما سيأيت

  دارون ونظرية التطور :�نًيا

التعرف على    اولصاحب أشهر نظرية عن التطور يف الغرب، وحنهو    ٣دارون
نظريته  يف  يف    ،التطور  تبحث  وهي  العامل،  شغلت  نظرية  هي  التطور  ونظرية 

موضوع حمور الهتمام كل هو  و   ، ونشأ�ما  نساناإلتفسري ألصل احلياة وأصل  
أإنسان العلمية،  الناحية  من  سواء  العقائديةو ،  الناحية  من   ،من  واعترب كثري 

وجيب أن نعرتف أن أي   ،البشر أن هذه النظرية هي البديل عن قصة اخللق
 .اعرتاف بقصة اخللقهو ا�يار لنظرية دارون 

 
 . ١٢،١١ص ،م)١٩٨٦ –ه ١٤٠٦( ٢ط ،اهلدايةدار ، سالمنظرية التطور عند مفكري اإل ،حمفوظ على عزام )١
طبع يف االحتاد    ،م١٩٨٣ودار التقدم موسك  :ترمجة  ،طبيعتها واستخدامها  :قوانني التطور االجتماعي  ،غلرييرمان   )٢

 .١٢٤ص ،السوفييت
 .انظر ملحق األعالم )٣
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ء األحياء بعضها من بعض عن طريق التطور  ى" االدعاء مبج  جيب معرفة أنَّ 
فقد   ،قالقرن السادس قبل امليالد يف بالد اإلغري  إىلادعاء قدمي يرجع �رخيه  

البسيطة   نواعقدم بعض الفالسفة عدًدا من الفرضيات عن تطور احلياة من األ
 ١" .املعقدة عن طريق الصدفة نواعاأل إىل

ر  هو  " ظ  نَّ دارون تفسري وجود الكثري من األحياء فكتب �   حاول  :نظريته
فإ�ا حت  " "الصدفة  املتعددة عن طريق  األحياء  انقسام هذه   حأيًضا   اولهذه 

األ  إىلاألحياء   الطبيعي"  نواعهذه  "االنتخاب  طريق  عن  حالي�ا  إذ    املوجودة 
للصدف   نتيجة  هي  األحياء  يف  حدثت  اليت  التغيريات  أن  دارون  يرى 

التغيريات    ،وللظروف املختلفة ونتيجة    ، ر أحياء خمتلفةهو  ظ   إىلوتؤدي هذه 
أنساهلم عن    إىلينقلون صفا�م  للصراع املوجود يف احلياة فإن األقو�ء يبقون و 

الوراثة األ  ،طريق  وتزول  تضمحل  هذا   نواعبينما  أمام  تثبت  ال  اليت  الضعيفة 
 . ٢الصراع، وذلك بفعل االنتخاب الطبيعي بني األحياء" 

و   أفكارعلى    أثروقد   إنكليزي  اقتصادي  بنشره  قام  توماس  هو  دارون حبث 
وأن ز�دة عدد    ،وكان يدور حول أن احلياة عبارة عن صراع  ،روبرت مالتوس

واأل ا�اعات  وجود  حيتم  الغذاء  قلة  مع  فيها  ألن مر السكان  واحلروب؛  اض 
ومن هذه الفكرة قام  ،َحتدث نوًعا من التوازن بني السكان والغذاء األمورهذه 

 
ق  )١ الدين  التطور  ، لوتبمشس  الرتكية  ،دارون ونظرية  القاهرة  ي،أورخان حممد عل  :ترمجة عن  الصحوة    ٧ط ،  دار 
   .١ص ،)١٩٨٠(
 . ١٨ص ،املرجع السابق  )٢
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احلياة،  وبذلك ال يهدأ الصراع يف    ،دارون �لتوصل لفكرة االنتخاب الطبيعي
 . ١" ويكون نتيجة إزالة الضعيف وإبقاء القوي

ت على الفكر الغريب عامة حىت يف أثر فكرة االنتخاب عن دارون    ونالحظ أنَّ 
الشق االجتماعي من حيث إمكانية االنتخاب بني احلضارات، وقد اعتربوا "  

الغربية    نساناإل واحلضارة  وأكملهم    نساناإلبين    أكثرالغريب  تقدمية، 
 .، واعتربوها جزًءا من حضار�مىخر وقد جتاهلوا احلضارات األ ،٢حضارة" 

أنَّ  اخلالق    ونالحظ  فكرة  عن  البعد  بعيدة كل  هي  التطور  عن  دارون  نظرية 
أن نتحدث عن التطور   اول يف اخللق؛ ولذلك حن  -  تعاىلسبحانه و   -وإرادته  

 . يف الدين كما سيأتى 

 التطور والدين   :�لثًا

موضعني يف  يظهر  التطور  أن  جند  الدين  يف  التطور  عن  نتحدث    :عندما 
والثاين:    .التطور يف الشريعة من حيث ثبات مبادئها وتطور تطبيقا�ا  :ولاأل

�بًتا،  أمر حتدثنا عن الدين جنده    إذاو   .التطور يف اخللق على إرادة اخلالقهو   اً 
�بتة   أمور  هي  والغيبيات  ورسله  ومالئكته   �� العقل رأسفاإلميان  يف  خة 

�بت؛    أمر  -  أيًضا   -ات  فالعقيدة يف وجود اخلالق ووجود املخلوق  ؛والنفس
 إىل لََقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا    ":  تعاىل�بتة العقائد، فقال    لذلك جند األد�ن السماوية

َ�قـَْومِ  فـََقاَل  يـَْوٍم   قـَْوِمِه  َعَذاَب  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  ِإّينِ  َغْريُُه  ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  ا�ََّ  اْعُبُدوا 
اْعُبُدوا  ًدا قَاَل َ�قـَْومِ هو َعاٍد َأَخاُهْم  إىلوَ "  :  تعاىلوقال    ،)٥٩األعراف: ("   َعِظيمٍ 

 
   .املرجع السابق  )١
نراقي،)  ٢ والتطور  إحسان  علوب  :ترمجة  ،الرتاث  الوهاب  الثقافة  ، عبد  لقصور  العامة   ، م)١٩٩٨(  ،١ط  ،اهليئة 

 .٢ص
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َمثُوَد    إىلوَ "  :  تعاىلوقال    ،)٦٥األعراف:  ("    ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُُه َأَفَال تـَتـَُّقونَ 
وقال    ،)٧٣األعراف:  ("    َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل َ�قـَْوِم اْعُبُدوا ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُهُ 

َغْريُهُ   إىلوَ "  :  تعاىل ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  ا�ََّ  اْعُبُدوا  َ�قـَْوِم  قَاَل  ًبا  ُشَعيـْ َأَخاُهْم  "   َمْدَيَن 
�بتة  ،)٨٥األعراف:  ( العقيدة  عقيدة  األنبياءعند كل    وواحدة  وجند  وهي   ،

 . التوحيد

يف    التطور  ف  األمورأما  والتنظيمات هو  الدينية  التشريعات  جانب  يف    ،�يت 
لتتناسب مع    خروجاءت التشريعات والتنظيمات بصورة متطورة جيًال بعد األ

للبشر واالستيعاب  والتحمل  العقل  التشريعات    ،قدرات  يف  هو والتطور 
اليت هي بدورها متيل   البشرية  الفطرة  املستمر، فنجد    إىلمتناسب مع  التطور 

هو   نساناإل  االكتشاف اجلديد يف نفسو حيدثه االخرتاع أ  الذيأن " التطور  
�عطائها   حالة كامنة  يف  قبل  من  املوجودة  الفطرية  للرغبات  الدائمة  التنمية 

   ١فرصة التحقق الدائم على نطاق أوسع وأمشل وأدق"

التطور يف    لتناسب  التشريعات  تتطور  للتطور  �لفطرة  امليل  بسبب  أنه  وجند 
اإلنساناإلشخصية   الدين  و�يت  األسالم،  على  نزوًال  األد�ن  خامت   رضي 

ية حىت قيام  نساناإلبتشريعات تتناسب يف تطبيقها وتنفيذها مع كل التطورات  
يف كل العاملني بنفس    الساعة، فهي من املرونة التطبيقية اليت تسمح بتطبيقها

فقال   واملرونة،  لَِيُكوَن "    :تعاىلالكفاءة  َعْبِدِه  َعَلى  اْلُفْرقَاَن  نـَزََّل  الَِّذي  تـََباَرَك 
   .) ١الفرقان: ("   لِْلَعاَلِمَني َنِذيًرا 

 
 . ١٩ ،١٨ص ،م)٢٠٠٩الطبعة احلادية عشرة ( ،دار الشروق ،التطور والثبات يف احلياة البشرية ،سيد قطب) ١
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خللقه ومنظًما  خالًقا  للخلق  أن  جند  اخللق  حيث  من  الدين  يف  التطور    ،أما 
ونظرية    ، االعرتاف �خلالق هي قضية إميانية  ؛ ألنَّ نوهذا ما ال يعرتف به دارو 
َوَقْد    ":  تعاىلقال    ،املنظم لكل األطوارهو  واخلالق    ،دارون ختالف اإلميان ��

جعل خلقكم طورًا بعد طور من    الذيهو    :ي،أ ) ١٤نوح:  ("    َخَلَقُكْم َأْطَوارًا
مث    إىلنطفة   "   .١كمال خلقكم"   إىلمضغة    إىل علقة  أنه  بعضهم  فسر  وقد 

الطول والقصر أن األطوار  و أ  ،واهلم والتصرف  ،والقوة والضعف  ،إخالفهم يف 
 .٢واألفعال" األخالق اختالفهم يف 

من حيث منوه وهيئته وعقله وثقافته ومع هذا التطور    نسان اإلوهناك تطور يف  
وهناك تطور    .لبنة تكون ا�تمع هو    نسان اإلن  يظهر تطور ا�تمع أل  نسانلإل

 ه. املناخ وغري  أحوالوتغري يف و يف الطبيعة من من

 املبحث الثاين 

 هيجل وماركس والتطور 

 هيجل والتطور   :أوال

  .ا هلا أساسهي الفلسفة املثالية اهليجلية واليت جتعل من الفكر    ٣فلسفة هيجل 
الفكر؛    ،شئوحقيقة كل    شئكل    أساسهو  والفكر   إال  حيده  ال  والفكر 
الالمتناهي احلقيقي    المتناهي؛ وذلك "هو  لذلك   نفسه    الذي هو  ألن  حيد 

 
 . ٢٣١ص ،٩جملد  ض،الدار التدمرية للنشر والتوزيع �لر� ،التفسري املبني ،عبد الرمحن بن حسن النفيسة )١
البصرى  )٢ املاوردي  املاورديالنكت والعيون    ،ابن احلسن على بن حممد بن حبيب  العلمية  ،تفسري  الكتب   ،دار 

 . ١٢ص ،٦جملد 
 .انظر ملحق األعالم )٣
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  ،احلقيقةهو  ليس    -كاملادة مثًال    -وهذا يعين أن " ما يضاد الفكر  ،١بنفسه"
متناهية ما    ، واملادة  فكل  فهو  وإذن  ذلك  وعلى  حقيقي؛  غري    األشياءمتناه 

املوجودة أمامنا، واليت يزخر �ا العامل اخلارجي ليست هي احلقيقة، ووجودها 
  .٢احلقيقة النهائية" و ال ميثل الوجود احلقيقي أ

الفكرة    يف  املثالية  يدعم  الدين  إن  حيث  اهليجلية؛  �لفلسفة  عالقة  وللدين 
الوجود احلقيقي؛ ألنه وجود متناه،  هو  فالعامل يف نظر الدين ليس    ية "ساساأل

أما    ، مظهر خارجيو مطلًقا؛ ألن العامل جمرد ظاهرة أو كما أنه ليس شيًئا �ائي�ا أ
عقل حمض على حد تعبري  و ر خالص أفكهو    الذي  ، احلقيقة النهائية فهي هللا

 . ٣الوجود املطلق"  -وحده  -هو الفالسفة املسلمني؛ وهلذا فإنه 

" اجلدلية    واجلدلية توضح فلسفة كل من هيجل وماركس، ونستطيع القول �نَّ 
 ، يف حتول وتغري دائمني  األشياء   أنَّ و   ،األشياءا يف نسيج  أساستقول �لتناقض  

زمن    إىلللجدلية جذورًا تعود    قانون حتوهلا وتغريها، ومع أنَّ هو  التناقض    وأنَّ 
بعيد إال أن املعرتف به أن اجلدلية بدأت �ملعىن الصحيح بنظرية هيغل، فهي  

ولقد تسلح كل من كارل ماركس    .الظواهر الطبيعية  ةدراسمنهج فلسفي ل  أول
أقاماه نفسه، ولكنهما  اهليغلى  الد�لكتيك    أساسعلى    وفريدريك أجنلز �ذا 

األ  .مادي العامة  القوانني  علم  اليت هي  اجلدلية  املادية  نشأت  ية ساسوهكذا 
الطبيعة وا�تمع والفكر النظرية اجلدلية    .للتطور يف    االعتقاد �نَّ هو  إن لب 

 
 .١٣ص ، م)١٩٨٤( ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،هيجلية  اتدراس ،مامإإمام عبد الفتاح  )١
 .١٣ص ،املرجع السابق )٢
 . ١٤ص ،املرجع السابق  )٣



-٢٥- 

إجيايب   شئ ، فكل  األشياء نسيج  هو  التناقض   داخله على جانب  حيتوى يف 
 .١ميوت"  أخرجانب ينمو، و  شئكل   يفو  ،سليب أخرو 

 يف عامل الفكر، مث ينتقل ليظهر التطور يف  أوالحيدث  هو    التطور عند هيجل
حيدث   ملا  نتيجة  املادة  على  أوالعامل  يؤثر  فكرى  تطور  أنه  أي  الفكر،  يف   

و�يت السؤال: هل ا�تمعات يف حالة ثبات    .التطور املوضوعي يف عامل املادة
ا�تمعات ختضع لقواعد   أنَّ   "وإجابة هيجل عن ذلك هي؟  أم يف حالة تطور  

 يف حركة دائمة  نسايناإلالتاريخ    التطور، وليس لقواعد الثبات، ويعين ذلك أنَّ 
معينة   تطورية  مرحلة  من  ينتقل  �لية"   إىلحبيث  تطورية  أن    .٢مرحلة  وجيب 

ولكن كيف تتم    ،احملرك الرئيسى للتطور يف فلسفة هيجلهو  الفكر    أنَّ نعرف  
 أوالعملية التطور يف ا�تمعات " وإجابة هيجل عن ذلك هي أن التغيري يبدأ  

العقل   هذا  نسايناإليف  ويقود  الفكر،  عامل  يف  أي  التغيريات   أنواعكل    إىل، 
   .٣يف عامل املادة، ومن هنا تسمى فلسفة هيجل الفلسفة املثالية"  ىخر األ

ونقيضها،   الفكرة  بوجود  وذلك  ليتم،  ميكانيكية  له  التغيري  أن  ويرى هيجل 
فإنَّ  أ  وبذلك  حدث  الكون  و " كل  يف  يوجد  املوضوع  هو  تغيري  من  �تج 

صراعهما   وحمصلة  األهو  والنقيض،  حيز  يف  هذا  وكل    ،فكارالرتكيب، 
تسبق فيه الفكرة    الذي ضمن ذلك أن الوجود املادي يوجد يف هذا اإلطار  ويت

 .٤ويعطي هذا تفسريًا كامًال خللق كل الظواهر يف الكون"  ،الواقع
 

   .٤٩ص ،اجلزء الثاين ،ت .د ،والنشر اتدراس املؤسسة العربية لل ،موسوعة السياسة ، عبد الوهاب الكيايل  )١
 .٢ص ،ياالقتصاد�ريخ الفكر  ،رفعت السيد العوضي  )٢
 . ٢ص ،املرجع السابق  )٣
السابق    )٤  ،Loucks ، William editin، New York، Haruper Row  ،٢ص  ،املرجع 

١٩٦٤، P.٨١/٢.    
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العقل    إذاو  من  يبدأ  هيجل  عند  التغيري  الفكر،  نسايناإلكان  مرحلة  يف   
�نَّ  القول  التغيري  فكاراأل  فنستطيع  سبب  حنكم   إذاو   ،هي  أن  استطعنا 

أن    فكاراأل نستطيع حينئذ  اجتاه حمكوم  يسري يف  التطور  معينة جتعل  مببادئ 
مرحلته   من  التطور  سري  يف  االجتاه  وىلاألنتحكم  يف  لنسرية  الفكر  عامل  يف   

الظواهر يف  التحكم  نستطيع  وبذلك  األقرب    ،اإلجيايب،  هي  هيجل  ونظرية 
 .خالل الفكرلفكرة القدرة على التحكم يف التطور من 

 ماركس والتطور   :�نًيا

فلسفتههو    ١ماركس له  وقد  فيلسوف  فلسفة   اخلاصة  أن  ماركس  اعتقد   "
ها وأنه جعلها تعتدل واقفة على رجليها جبعلها  رأسهيجل املثالية تقف على  

أنَّ  ذلك  املاركسية  من  القلب  يف  حنن  للتاريخ  االقتصادي  تفسريه  مع    مادية 
  إىل الرئيسي كان يف فهم تطوير ا�تمعات وانتقاهلا من مرحلة تطورية  شاغله  

املرحلة التالية يف التطور، وكانت أداته يف ذلك كله نظريته، وتركزت يف تفسريه  
 .  ٢االقتصادي للتاريخ"و املادي أ

��ا  التارخيية  املادية  تعريف  متت    ونستطيع  التارخيية  للمسرية  عامة  نظرية   "
وهي    ، تطور التشكيالت االجتماعية االقتصادية  ةدراس   أساسى  صياغتها عل 

  .٣جانب ذلك أسلوب ملعرفة الظواهر االجتماعية"  إىل

 
 . انظر ملحق األعالم )١
 . ٢١٣ص ،مرجع سابق ،ياالقتصاد�ريخ الفكر  السيد العوضي،رفعت  )٢
 .٢ص  ،مرجع سابق، طبيعتها واستخدامها  :قوانني التطور االجتماعي غليزيرمان، )٣
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أ  املادي  التفسري  إن  القول"  ميكن  للتاريخ  و وكذلك  أن    يعيناالقتصادي 
العالقات االقتصادية يف أي عصر من العصور والوسائل اليت يستمد �ا الناس  

يف صياغة   ثرطرائق حيا�م ومعاشهم وتبادهلم للسلع واخلدمات تؤثر أعظم األ
 . ١تشكيل العالقات السياسية واالجتماعية بني الناس"  يفشكل ا�تمع، و 

ماركس   عند  املهو  التطور  أن  فنجد  ا�تمع،  تطور  تطور   " تعترب  اركسية 
التطور   أوالمسرية �رخيية طبيعية، وأن هذه احلقيقة تعين  هو  ا�تمع   أن هذا 

جيري حسب قوانني موضوعة ال تتوقف ال على إرادة الناس وال على رغبا�م، 
جيرى على  هو  مسرية �رخيية ينجم عنها تغريات دائمية يف ا�تمع، و هو    �نًيا و 

 .٢مراحل خمتلفة من تطورة"

وذلك مع " الرتكيب    ،املوضوع ونقيضههو  ويؤمن ماركس �ن احملرك للتغيري   
و  نقيًضا،  مث  موضوًعا  بدوره  يصبح  املرئية  الظاهرة  من  ينتج    الذيهو  الذي 

   .٣يلعب دوره يف خلق ظاهرة تركيبية جديدة" 

أ  التطور  آليات  لتحديد  ماركس  اجته  طريق و وقد  عن  التطور  ميكانيكية 
االقتصادية التاريخ    وقد،  نتاجاإلوعوامل    ،الظاهرة  ماركس  جعل    نسايناإل" 

انتقال  هلذا  ويكون  وميكانيكيته،  بفروضه  حتليله  لنموذج  خاضًعا  كله 
الت  إىلا�تمعات من مرحلة تطورية   حتمي�ا. ذلك أنَّ أمر هلا    إليه مرحلة  قوى    ا 

ال  نتاجاإل بطبيعتها  ذلك متلك  ويقود  واملستمر،  املتصل  للتغيري  ميًال  داخلية 

 
 .١٧٥ص ،دار املعارف ،ية املعاصرة وتطبيقا�ااالقتصادالنظم  ،صالح الدين �مق  )١
  .٦٢ص ،مرجع سابق ،طبيعتها استخدامهاقوانني التطور االجتماعي   ،غليزيرمان   )٢
  ٢٢ص ،مرجع سابق ،ياالقتصاد�ريخ الفكر  ،رفعت السيد العوضي  )٣
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االجتماعية   اهلياكل  أ  إىل�حلتم  الطبيعة  يالئم  قوى  و تغيري  عليها  اليت  الذاتية 
  .١"نتاجاإل

تطور موضوعي يؤثر على التطور  هو  التطور عند ماركس    ونستطيع القول �نَّ 
                          .الفكري

 املبحث الثالث 

 فوكو�ما واحلتمية 

  هاأنواعمعىن احلتمية و  :أوال

  التنزيل العزيز   يفاحلتم إجياب القضاء، و   :هقال ابن سيد   .القضاء  : (حتم) احلتم
  ،ومجعه حتوم  ،)٧١مرمي:  ("    َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضي�ا  "

  أحكام  : واحلتم  ،قضاة  :حبتمه   مروحتم هللا األ  ،أوجبت  :شئوحتمت علي ال
 .٢مر األ

تتعلق �لنظام    هيحتمية كونية، و هو  :  ولاألالنوع    ،وهناك نوعان من احلتمية
الكوين على عمومه، وهذا النوع يؤمن به العلماء؛ ألنه يف العلوم والطبيعيات 

أ عقلية  مدركات  مقدًما  العامل  يفرض   " يف أولقضا�  و حيث  يستخدمها  ية 
خطئها ألن ذلك خيرج العامل من  و مقدماته دون أن يعرض للبحث يف صوا�ا أ
يف صوا�ا للفيلسوف، فمن ذلك نطاق علمه موضوًعا ومنهًجا فيرتك البحث  

أن العامل الطبيعي يسلم مقدًما يف بداية حبثه مببدأ احلتمية.....أي القول �ن  

 
 ٢٣ص ،املرجع السابق  )١
 .٧٧١ص، مادة حتم ،مرجع سابق ،انظر لسان العرب البن منظور )٢
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لكل ظاهرة علة توجب وقوعها، ولكل علة معلول ينشأ عنها فالظواهر يتحتم  
   .١"سباب ا ويستحيل أن تقع مع غياب هذه األأسبا�وقوعها مىت توافرت 

،  عليه" الكون كله يتحرك ضمن نظام دقيق مبوجب قانون ال  وجيب معرفة أنَّ 
�حللقة  ترتبط  منها  حلقة  متسلسلة، كل  حلقات  ضمن  جيري  النظام  وهذا 
أن  ميكن  وال  يتغري،  أن  ميكن  ال  حتمي  نظام  ضمن  والالحقة  السابقة 

   .٢يتخلف"

احلتمية   من  الثاين  ختص  هو  والنوع  وهي  التارخيية،  وأفعاله   نساناإلاحلتمية 
السلوك   حبتمية  اإلميان   " وهي  إرادة  نسايناإلوتصرفاته  وتعطيل  ،  نساناإل، 

سلوكه" يف  إلرادته  دور  أي  من    األحداث وتكون    .٣وسلب  النوع  هذا  يف 
" ضرورية حمتومة، وليست ممكنة حمتملة؛ أل�ا حتدث حتًما عند توافر    احلتمية

 . ٤لوجودها" فييت تكالظروف ال

 فوكو�ما  حتمية �اية التاريخ عند  :�نًيا

يكي توقف أحداث العامل، بل مر وال يعين الكاتب األ  ،و�اية التاريخ   ٥فوكو�ما
والوصول   التطور  توقف  واستسالمه   إىليعين  العامل كله  بسري  التطور  �اية 

للنظام الليربايل بكل فروعه، وخاصة بعد سقوط الشيوعية جبميع أنظمتها يف  
فيقول العامل  أحناء  هناك    "  :معظم  حمل أيديليست  حتل  أن  ميكن  ما  ولوجية 

 
  .٤٧ص ،سلسلة عامل املعرفة الكويت ،يسالم اإليف تراثنا العريب  ،توفيق الطويل )١
 . ١٣ص ،)٥( ةيسالماإلسلسلة املعارف  ،مركز الرسالة ،يف مسألة اجلرب واالختيار ةدراسين مر بني األ مراأل )٢
 . ١٣ص ،املرجع السابق )٣
   .٩ص ،مرجع سابق ،يسالم اإليف تراثنا العريب  ،توفيق الطويل )٤
 . يكية مر �جلنسية األيكا ويتجنس مر صل ��ين يعيش �أيكي من أمر كاتب هو   )٥
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 ، ويصدق هذا على أغلب أجزاء العامل احلديث  ي،التحدي الدميقراطي التقدم 
�شك هذا  فامللكية  بداية  مع  واسع  نطاق  على  اضمحلت  قد  املتعددة  اهلا 

مل يصدقا  ــــــ  ومها املنافسان الرئيسيان للدميقراطية  ــــــ  والفاشية والشيوعية    ،القرن
واالجتماعي واالقتصادي  السياسي  طرحهما  يتبنوا    ، يف  مل  الذين  وحىت 

يضطرون   الدميقراطية  إىلالدميقراطية كمنهاج سوف  بلغة  أجل    التحدث  من 
   .١تربير احنرافهم عن نظام عاملي أصبح اآلن شبه متفق عليه"

هي  حتمية فوكو�ما  فوكو�ما له حتمية خاصة بفكره، و  نَّ ونستطيع القول � 
وجنده يف    .حتمية سيادة النظام االقتصادي احلر، وذلك بعد سقوط منافسيها

اإل النظام  يستثين  فيها  سالمكتابه  يوجد  اليت  املناطق  يف  احلتمية  هذه  من  ي 
ومنظم  ، سالمجاذبية لإل نظام متجانس  وقيت؛ ألنه  صمود  له  نظاماً    ،ويعتربه 

إال   وأنَّ  يقبلون  ال  وشبابه  برلني،  يف  الشباب  بني  رنني  له  ليس  النظام  هذا 
 .٢التحررية  فكاري �ألسالماإلالليربالية؛ لذلك يسهل اخرتاق العامل 

البشرية �كملها على  لعقول  تطور فكرى  أي  يوقف  أن  يريد  فوكو�ما  وجند 
ويقول حبتمية سيادة النظام الليربايل يف مجيع أحناء العامل؛ وذلك ألن    ،الليربالية

 ، اليت أنتجها العقل البشرى  نظمةهذا النظام من أصلح األ  من وجهة نظره أنَّ 
اهو  ف اليت يشبه  اخلشبية  العر�ت  طويل من  قطار   " وكأنه  أنظمته  بكل  لعامل 

بعض   ،مدينة بعينها عرب طريق طويل يف قلب الصحراء إىلجترها اجلياد متجهاً 
ووصلت   بدقة  وجهتها  حددت  قد  العر�ت  ممكن،  إليههذه  وقت  �سرع  ا 

األ األ�ش    خروالبعض  من  هلجوم  احلمر)تعرض  الطريق  (اهلنود   ، فضل 
 

    .١ -١١ص  ،دار العلوم العربية للطباعة والنشر ،حسني الشيخ  :ترمجة وتعليق ،�اية التاريخ  ،فوكو�ما فرنسيس) ١
  .١١ص ،انظر املرجع السابق )٢
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الطويلة فقرر اختيار مكان وسط يف الصحراء  الرحلة  الثالث أ�كته  والبعض 
بينما من ضلوا الطريق راحوا  ،املدينة إىلوتنازل عن فكرة الوصول  ،لإلقامة فيه

  أنفسهم النهاية جيد اجلميع    يفو   ، املدينة  إىليبحثون عن طرق بديلة للوصول  
  إىل للوصول  ـــــ  عرب طرق فرعية خمتلفة  و ول  ـــــجمربين على استعمال نفس الطريق  

 .١املدينة يف النهاية"  إىلغايتهم، وفعًال تصل أغلب هذه العر�ت 

واألأونالحظ   الفكر  فوكو�ما حكم على  النظام    نظمةن  عند  �لتوقف  عامة 
حم  ،الليربايل أي  على  مسبًقا  �لفشل  حكم  الفكر  اولوقد  من  للتطوير  ة 

وجتاهل فوكو�ما كل الظواهر السلبية الناجتة عن النظام الليربايل مثل   ،النظامو أ
واليت   ، ا�تمع الواحد وغريه  أفرادوالفوارق االجتماعية الكبرية بني    ،االحتكار

� العامل  احتواء كل  النظام يف  فشل هذا  البحث عن   ، ه فكار تثبت  وأنه جيب 
و ص  أكثر  ىأخر   أنظمة املفروض   أقلالًحا  احلتمي  النظام  هذا  من  سلبيات 

 . على العامل

 

وماركس اولمن حم  وأخريًا  هيجل  من  نظرية كل  يف  التطور  فكرة  استعراض  ة 
تقوم    أنظمةي عن  سالمالبحث يف التشريع اإلهلي اإل   حاولوفكر فوكو�ما سن

ما يطلق عليها   هيبضبط عملية التطور يف ا�تمع من الناحية االقتصادية، و 
السنن   التطور يف  اوليف حم  ،اإلهليةمسمى  لعملية  قانون حاكم  أ�ا  إلثبات  ة 

 . قادمةتها يف الفصول الدراسة استخراجها و حاولا�تمعات، وذلك مب

 
 .١٢ص ،املرجع السابق )١
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 الفصل األول

 والتطور االقتصادي اإلهليةالسنن 

سن الفصل  هذا  للسنن    حاوليف  هل  تساؤل  على  على    اإلهليةاإلجابة  �ثري 
يف    اإلهلية يون مبوضوع السنن  سالمالتطور االقتصادي ؟ وهل اهتم املفكرون اإل

 :ثالثة مباحث إىلالفصل  هذا كتا��م ام أمهلوه ؟ وينقسم

 . هاأمهيتو  اإلهليةماهية السنن  :ولاألاملبحث 
 السنة لغة واصطالًحا.  :متهيد

 : خصائص السنن ولاألاملطلب 
 السنن أنواعاملطلب الثاين: 

 السنن أمهيةاملطلب الثالث: 
 السنن و�ثريها على التطوراالقتصادي.  :املبحث الثاين

 االقتصادية وشرح بعض املفاهيم. ات دراس: تصنيف الولاأل املطلب
 ودور الباحث االقتصادي. سالماملطلب الثاين: االقتصاد يف اإل

 . اإلهليةاملطلب الثالث: عالقه التطور االقتصادي �لسنن 

 يف السنن. ينيسالماإلبعض املفكرين  أراء :املبحث الثالث
 : السنن يف فكر بعض املفكرين األقدمني.ولاألاملطلب 

 السنن يف فكر بعض املفكرين املعاصرين. املطلب الثاين:
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 ولاألاملبحث 

 هاأمهيتو  اإلهليةماهية السنن 

السنن  وخصائص  واصطالًحا  لغة  السنه  معىن  املبحث  هذا  نستعرض  سوف 
 :وسيكون ذلك يف عدة مطالب كما يلي ،ها أمهيتو  هاأنواعو 

 السنة لغة واصطالًحا  متهيد: 

 : خصائص السنن ولاألاملطلب 

 السنن  أنواعاملطلب الثاين: 

 السنن  أمهيةاملطلب الثالث: 

 متهيد 

 معىن السنة يف اللغة واالصطالح  

  سنَّ  بني طريًقا قوميًا. واملشرع :وهللا سنه   .بينه :مرواأل ،مهده :الطريق سنَّ 
ا عمل به قوم أمر وكل من ابتدأ .وضعها :السنة سنَّ   وفالن وضعه. :القانون

 الذي سنه. هو من بعده ف
(والسنن) الطريقة واملثال. يقال بنوا بيو�م على سنن واحدة. ومن  

 �جه وجهته. :الطريق
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حكمه يف   : ذميمة، ( وسنه هللا )و محيدة كانت أ  ،(والسنة) الطريقة والسرية
 ١خليقته. 

السنة  :السنة هي قيل: فالن من أهل  املستقيمة، ولذلك  احملمودة    ،"الطريقة 
و  احملمودة،  املستقيمة  الطريقة  أهل  من  و   هيمعناه  السنن  من  هو مأخوذة 

و .الطريق الطريق  َسنه  األصل  يف  فصار  هو  والسنة  الناس  أوائل  َسنه  طريق 
ا من الرب مل  أمر ابتدأ    إذافالن طريًقا من اخلري يسنه    مسلًكا ملن بعدهم. وسنَّ 

وسلكوه" به  فاستسنوا  قومه   ٢يعرفه 
وسنها هللا للناس بينها،    ،ه و�يه (هذه عن اللحياين)أمر ه و مأحكا  :وسنة هللا

طريقً   :هللا سنة   وسنَّ  بّني  قوميً أي  َحَرٍج "  :تعاىلقال    ا.ا  ِمْن  النَِّيبِّ  َعَلى  َما َكاَن 
وََكاَن   قـَْبُل  ِمْن  َخَلْوا  الَِّذيَن  ِيف  ا�َِّ  ُسنََّة  لَُه   ُ ا�َّ فـََرَض  َمْقُدورًا  أمرِفيَما  َقَدرًا  "   ا�َِّ 

الفعل  ،) ٣٨األحزاب:  ( إرادة  على  سنة هللا  سنَّ   ، وتصب  يف    أي  ذلك  هللا 
 أي وجدوا.  ،ثقفوا  ما، وأرجفوا �م أن يقتلوا أين األنبياءالذين �فقوا 

 قبيحة.و كانت أ  ةالسرية حسن :والسنة

والسرية الطريقة  فيه  فاتبعوها.واألصل  سنه  لكم  يف  أطلق  إذاو   ،وسننت  ت 
 مما مل  قوالً وفعًال   إليهعنه وندب    يو�  ملسو هيلع هللا ىلص   به النيب  أمرالشرع فإمنا يراد �ا ما  

  القرآنالكتاب والسنه أي    :ينطق به الكتاب العزيز، وهلذا يقال يف أدلة الشرع
 ٣واحلديث".

 
الوسيط  )١ األساتذة  ،املعجم  من  العربية  جمموعه  اللغة  الدولية  ،مبجمع  الشروق  (    ،مكتبه  الرابعة،    -هـ١٤٢٥الطبعة 

 . ٤٥٦ - ٤٥٥ ، مادة (سنن)، صولم)، اجلزء األ٢٠٠٤
 .٢٢٦ص ،مادة سنن ،اجلزء الثالث عشر ،مرجع سابق  ،لسان العربابن منظور،  )٢

 ٢١٢٥:٢١٢٢انظر من ص ،مادة سنن ،املرجع السابق  )٣
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البحث   للسنة يف  املستخدم  الذي حدده هللا يف  هو  واملعىن  والقانون  الطريق 
ونواهي ليسري عليه البشر يف حيا�م وتعامال�م وفق إراد�م لضبط  أمرصورة أو 

على   للحصول  والعمل  اجلهد  وضبط  الر�،  جتنب  مثل  االقتصادية  تصرفا�م 
األ بني  والتكافل  هذه  فرادالرزق،  سن  من  املرجوة  للنتائج  للوصول  وذلك   ،

 القوانني.

الط السنة)يف جمال   ) اإلهلي  القانون  بني  نفرق  أن  و وجيب  قوانني   هيبيعيات 
احلدوث   واملعجزات    -حتمية  اخلوارق  �لوسائل    ـــــماعدا  إثبا�ا  ويسهل 

(املالحظة  العلمية  مثالً   –  التجربة  –  والطرق  ا�ال    ،اإلحصاء)  يف  وبينها 
عادة   احلدوث  متوقعة  فهي  ولكن    إذااالجتماعي  حدوثها،  شروط  توافرت 

 حتتاج لوقت طويل إلثبا�ا. 
 

 ول األاملطلب 

 خصائص السنن 

يون والعلماء عن خصائص السنن مثل الشيخ رشيد سالمحتدث املفكرون اإل 
ومتداخلة  ،١رضا   متفرقة  بصورة  السنن  خصائص  فيها  ذكر  وكذلك    ،وقد 

وسنذكر   ،١والدكتور حازم زكر� حمىي الدين    ٢ان  هو  الدكتور راشد سعيد ش 
 : من خصائص السنن االجتماعية ابعضً 

 
 جبميع األجزاء.  ،القاهرة ،دار التوفيقية للطباعة ،حممد رشيد رضا  ،بتفسري املنارانظر تفسري القرءان احلكيم الشهري  )١
هـ ١٤٣٠(  ،أوىلاألكادمييون للنشر والتوزيع، طبعه    ،يسالماإلالسنن الر�نية يف التصور    ان،هو  راشد سعيد ش  :انظر  )٢

 م). ٢٠٠٩ -
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 الر�نية والتوازن   :أوالً 

الرب  و   :"  تبارك  هللا  على  ومضافًا  تعاىليطلق  والالم  �أللف  ويطلق    ،معرفًا 
  ) ب املالِ و(رَ   )ب الدينِ فيقال" (رَ   إليهل مضافا  الذي ال يعق  شئعلى مالك ال

"٢ . 

 فإنْ   ،خ يف العلم والدين واجلمعرأسال  العامل املعلم العامل  :العامل املتأله  :الر�ين"  
 .٣رم خصلة فليس بر�ين " حُ 

 .٤الرب على غري قياس" إىل منسوب  :" وعلم ربويب

 ٥كان على زنته"   :ه ) إذا(وح  .عادله وقابله :" ووازنه

ِمْن ُكلِّ    رضَواْأل "  :  تعاىل" وقوله   ِفيَها  َنا  بَـتـْ ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْ َنا   شئ َمَدْدَ�َها َوأَْلَقيـْ
جرى على وزن من قدر هللا ال جياوز ما قدرة هللا عليه،   :)١٩  :احلجر("  َمْوُزونٍ 

 ٦ال يستطيع خلق ز�دة فيه وال نقصاً�." 

مراده  اإلهليةوالسنن   لكونه على  احلاكم  منه سبحانه  املوزون  قانون هللا    ،هي 
 . )٤٩القمر:  ("  َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ   شئِإ�َّ ُكلَّ  " : تعاىلفقال 

 
الدين  :انظر  )١ زكر� حمىي  الفكر    مفهوم   ،حازم  يف  اإلهلية  دار    يسالماإلالسنن   ،( منوذًجا  رضا  رشيد  حممد  (السيد 

 .م)٢٠١٢-هـ١٤٣٣(النوادر، طبعه �نية، 
 . ١٢ص ،مادة ر ب ب ،مرجع سابق ،ة يف املصباح املنرييسالماإلمعجم املصطلحات رجب عبد اجلواد إبراهيم،  )٢
العربية   ،أمحد رضا  )٣ اللغة  الثاىن   ،م)١٩٦٠  –هـ  ١٣٨٠(دار مكتبه احلياة بريوت،    ،معجم منت  مادة "ر ب ،  ا�لد 

 .٥٢٧ص ،ب"
 ١٥٤٦ص ،مادة رب ،مرجع سابق  ،لسان العربابن منظور،  )٤
 .٧٥ص .زن"و " مادة ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابق ،معجم منت اللغة العربية ،أمحد رضا )٥
 .٤٨٢٨ص ،زن"و " مادة ،مرجع سابق  ،ابن منظور، لسان العرب )٦
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ِمْن ُكلِّ    رضَواْأل "    :تعاىلوقال   ِفيَها  َنا  بَـتـْ َوأَنـْ َرَواِسَي  ِفيَها  َنا  َوأَْلَقيـْ  شئ َمَدْدَ�َها 
ِبَرازِِقَني    ) ١٩(َمْوُزوٍن   لَُه  َلْسُتْم  ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن  َلُكْم  ِإالَّ   شئ َوِإْن ِمْن    )٢(َوَجَعْلَنا 

َنا ِفيَها (،  )٢١  -  ١٩احلجر:  (  ")٢١(  ِعْنَدَ� َخَزائُِنُه َوَما نـُنَـّزِلُُه ِإالَّ بَِقَدٍر َمْعُلومٍ  بَـتـْ َوأَنـْ
من كل    :أي)  َمْوُزونٍ   شئِمْن ُكلِّ   فيها  حيتاجه    شئأنبت  مما  ومقدر  معلوم 

وأرزاقهم...... ملعاشهم  والنبا�ت  األشجار  من  بَِقَدٍر (  خلقه  ِإالَّ  نـُنَـّزِلُُه  َوَما 
هللا املطر بغري حاجة خلقة لكان فيه ضرر هلم،    أنزلو فما �لك ل  أي)  َمْعُلومٍ 

  ١من حاجتهم لصعب عليهم ذلك." أكثرأنبتت هلم األشجار والنبا�ت و ول

من أسرار هذا الكون اليت أهداها هللا لعبادة ليستطيعوا اكتشافه    اإلهليةوالسنن  
ا�االت  يف كل  معه  واالجتماعيات،.والتعامل  الطبيعيات  أنَّ   .    ويالحظ 

الصنع.    اإلهليةالسنن   تناسق ملحوظ؛ وذلك أل�ا ر�نيه  موزونة ومرتابطة يف 
فالنظم   وكذلك جند السنن " وحدة كليه مرتبطة بعضها ببعض أشد االرتباط، 

  –االقتصادية والنظم االجتماعية والسياسية والرتبوية وغريها كلها نظم جزئية  
ي والدائرة الكربى، كما  النظام احلضار و داخل العملية أ  -حداث صغرى  أ  وأ

هي كاجلسد    أنَّ  بل  بعض،  يف  بعضها  التأثري  منعزلة  ليست  اجلزئيات  هذه 
والسنن الر�نية جزء من    ٢، وروحها العدل."نساناإلها وحمورها  أساسالواحد و 

:  تعاىلى لقوله  و  الذي ال ينطق عن اهل  ملسو هيلع هللا ىلصالذي أنزل على نبيه حممد    القرآن
فتتصف   )٣،٤النجم:  ("  )٤(ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى  هو  ِإْن    ) ٣(ى  و  اهلْ َوَما يـَْنِطُق َعِن  "  

به   يتصف  ما  الوح  القرآنبكل  من  وموزونة  ي��ا  اإلصدار  ر�نية  وأ�ا   ،
الذي    تعاىلومنضبطة ومتناسقة بعضها البعض؛ وذلك أل�ا من هللا    حكاماأل

 
 .٨٨،٨٧ص  ،ا�لد اخلامس، مرجع سابق ،التفسري املبني ،عبد الرمحن بن حسن النفيسة )١
 . ٣٢ص ،م) ١٩٩٦ -ھـ١٤١٧( يسالماإل سنن القرآن يف قيام احلضارة وسقوطها، املعهد العايل للفكر حممد هيشور،  )٢
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الواقعية،    نسان "وضع لإل يتفاعل من خالله مع أحداث حياته  املنهاج الذي 
 ١ة." خر طريق سعادته يف الدنيا واألهو وهذا املنهاج 

 الثبات واالطراد   :�نًيا

 ٢حققه وصححه". مراستقر، (أثبت) األ :" (ثبت) ثباً� وثبو�ً 

 ٣ودعمه وقواه ومكنه".  ًخا مستقر�ارأسجعله   :شئ" ثّبت ال

 ٤(�بت) وبه مسى". هو (يثبت ثبوً�) دام واستقر ف شئ" ثبت ال

قوهلم وعلى هذا  وتسلسل،  تتابع  (واطرد)  أ  :"  الكالم  جرى    :احلديثو اطرد 
 ٥جمًرى واحًدا متسقأ".

ا�َِّ  "    :تعاىلقال  و  ِلُسنَِّة  جتََِد  َوَلْن  قـَْبُل  ِمْن  َخَلْوا  الَِّذيَن  ِيف  ا�َِّ  "    تـَْبِديًال ُسنََّة 
، ٦". ممأي ال يبدل هللا سنته، بل جيريها جمًرى واحًدا يف األ  " )٦٢األحزاب:  (
منهج �بت يف أصوله،  هو  " الذي سنه للمؤمنني مجيًعا و   املنهج اإلهليهو  و 

منهج العصبة املؤمنة من قبل هو  موحد يف مبادئه، مطرد يف غايته وأهدافه،  

 
 .١١، صأول، مرجع سابق، جزء ي سالماإلالسنن الر�نية يف التصور ان، هو راشد سعيد ش )١
 .٩٣ص ، مادة ث ب ت ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )٢
 . ٣١معجم اللغة العربية املعاصر، مرجع سابق، ص ،عمر محد خمتارأ )٣
 . ٤٢ص ،مرجع سابق ،ة ف املصباح املنرييسالماإلمعجم املصطلحات ، إبراهيم رجب عبد اجلواد  )٤
 .٥٥٣ص ،مادة ط ر د ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )٥
، )م١٩٨٩  –  ھـ١٤٠٩(،  ٢ةيف التفسري، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، طبع  ساساألسعيد حوى،    )٦

 . ٤٤٨٢ثامن، صالزء اجل
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األمة   ومنهج  بعد،  مدار  ومن  على  اإلميان  موكب  جيمعها  اليت  الواحدة 
 ١القرون".

القوانني   واطراد  التاريخ  هو    اإلهليةوثبات  أحداث  تتكرر  تكررت    إذا أن 
ذلك فهي ال تتخلف أبًدا؛ وذلك  لحد كبري نتائجها، و   إىلمقدما�ا وتتشابه  

السنن   يف  هنا  والثبات  اخلالق،  وضعها  مطردة  �بتة  سنًنا  ورائها  من  و هألن 
�ائية بطريقه  اإلهلي  القانون  و مبثابة صدور  الثبات    لكي،  معىن  فهم  نستطيع 

سنن هللا   موقعة    تعاىلواالطراد يف  يف  مبا حدث  أن  أسنستشهد  لنثبت  حد 
  إذا، فهي مبثابه قانون  اواطرادً   والقوانني االجتماعية الر�نية ثبا�ً   اإلهليةللسنن  

النصر يستلزم الصرب والطاعة،   حتققت مقدماته تشا�ت نتائجه، فمثالً جند أنَّ 
  َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـَُّقوا ا�ََّ لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ " : تعاىلقال 

الدعوة، إنه طريق طويل زاد الطريق يف هذه هو " والصرب  )  ٢٠٠ آل عمران: (" 
و  اجلهاد  مواقع  على  اإلقامة  واملرابطة  واالشواك.  �لعقبات  حافل    يف شاق 

مثَّ  ومن  األعداء،  هلجوم  املعرضة  الطويل،    الثغور  الشوط  عاقبة  �ا  هللا  يعلق 
املضمار هذا  يف  الفالح  �ا  تـُْفِلُحونَ (وينوط  لََعلَُّكْم  ا�ََّ  و�يت  ٢) َواتـَُّقوا   ".

 ، ملسو هيلع هللا ىلصاخلطأ يف موقعة أحد عندما خالفوا إرشادات قائدهم رسول هللا    املؤمنون
لنيل الغنائم، ويرتتب على هذه املخالفة اهلزمية،   ونزلوا عن مواقعهم استعجاالً 
احلروب   يف  الصرب  لقاعدة  خمالفتهم  ألن  السنن؛  واطراد  ثبات  يؤكد  وهذا 

 سبابالتزم املؤمنون �  إذاواملرابطة على أماكنهم أدت �م للهزمية مع إميا�م، ف
ألنَّ  وذلك  حمالة؛  ال  به  لفازوا  لقوله    النصر  �بتة  سنة  املؤمنني  "    تعاىلنصر 

 
قطب،    )١ الثانية  سيد  الطبعة  القاهرة،  الشروق  دار  القرآن،  ظالل  ،  ٢جملد    ،م)٢٠٠٣  –ـ  ھ  ١٤٢٣(  والثالثون يف 

 . ٦٣١ص
 . ٥٥٣-  ٥٥١، صولاملرجع السابق، ا�لد األ )٢
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َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ  قَاتـََلُكُم الَِّذيَن   وَولَ "    :تعاىلوقوله  ،  )٤٧الروم:  ( "    وََكاَن َحق�ا َعَليـْ
َنِصريًا   َوَال  جيَُِدوَن َولِي�ا  َال  مثَُّ  اْألَْدَ�َر  َلَولَُّوا  َخَلْت ِمْن   )٢٢(َكَفُروا  َقْد  الَِّيت  ا�َِّ  ُسنََّة 

تـَْبِديًال   ا�َِّ  ِلُسنَِّة  جتََِد  َوَلْن  سبحانه    ،)٢٣  ،٢٢لفتح:  ا(   "  )٢٣(قـَْبُل  جنده  وهنا 
فأية سكينة؟   تتبدل،  الثابتةاليت ال  الكونية  بسنته  الكفار  يربط نصرهم وهزمية 

وهم يسمعون من هللا   أنفسهمئك املؤمنون يف  أول؟ وأي تثبيت جيده    ةوأية ثق
الوجود اجلارية يف هذا  أعدائهم سنة من سننه  نصرهم وهزمية  سنة    هيو ؟  أن 

تت قد  ولكنها  تتبدل،  ال  �ستواء   سباب وأل  ،أجل  إىل  خرأدائمة  تتعلق  قد 
تتعلق بتهيئة  و أ  ،فها هللا هلماملؤمنني على طريقتهم واستقامتهم االستقامة اليت عرَّ 

   ١الذي يولد فيه النصر للمؤمنني واهلزمية للكافرين."و اجل

من سنته    نصر املؤمنني، وأنَّ   -سبحانه    ـــــ وهنا نستطيع توضيح أن من سنته  
فنجد املسلمني خالفوا سنته    النصر مع الصرب واملرابطة يف احلروب،  -  أيًضا  -

نصرهم   يف  فيهم  هللا  سنة  اطراد  وفقدوا  املعركة،  فخسروا  واملرابطة؛  الصرب  يف 
بشرط االستدامة  هو    -استمرارها    –على الكافرين؛ وذلك ألن اطراد السنة  

يف   نساناإلجيعل    اإلهليةواالطراد يف السنن    .هللا يف افعل وال تفعل  على قول
على   نساناإلحاله اطمئنان، ويساعده على البحث والتأمل، ويزيد من قدرة  

فالعامل يف    ؛االجتماعيةو تسخري الكون والتعامل معه، سواء يف السنن الكونية أ
أنه   مطمئن  النتيجة    إذا الطبيعيات  ستتحقق  الغليان  درجه  يف  املاء  وضع 

وجيب أن نعرف أن اطراد    ،وكذلك يف السنن االجتماعية   -مثال    –�لغليان  
التنظيم الذي أراده هللا لسري هذا الكون،  هو  و   ،إرادة اخلالق يف كونههو  السنن  
َبِغي"  :  تعاىلفقال   َهلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف  َال الشَّْمُس يـَنـْ

 
 .٣٣٢٧ص ،ا�لد السادس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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َيْسَبُحونَ  و   )٤٠يس:  ("    فـََلٍك  ال    األمور"  واحلياة  جزافًا،  الناس  يف  متضي  ال 
يف تتحول،    رضاأل  جتري  وال  تتبدل  ال  تتحقق،  �بتة  نواميس  فهناك  عبثًا، 

 يقرر هذه احلقيقة ويعلمها للناس كي ال ينظروا القرآنو 

 ١فرادى، وال يعيشوا احلياة غافلني عن سننها األصيلة."  األحداث  

فوائد كبرية واطرادها  السنن  لثبات  اإلهلي  هو  و   ، وجند  القانون  بثبات   " أ�ا 
تثبت النفس، وتطمئن، وحييطها االستقرار الذي يكون توطئة ملعرفة ما لكل 

ويتحسس كل  أمر  املخطئ،  وحيذر  املبصر،  فيعترب  عليه،  وما  أين   إنسانئ 
أ فيحجم  قدماه  به  مستنًدا  و تسري  دنياه    ظنه  إىليقدم  يف  ومآله  ملصريه 

يطمئن    ٢اه". أخر و  للسنن  واالطراد  طاملا    نسان اإلفالثبات  هلدفه،  للوصول 
فيطمئن   املقدمات  هذه    نساناإلوجدت  من  املرجوة  للنتائج  للوصول 

 املقدمات؛ وذلك ألن املقدمات والنتائج ثوابت. 

 العموم :�لثا

 ٣(والعام) الشامل خالف اخلاص."  .مشل :عموما شئ" (عّم) ال

وغري  مسلم  بني  حما�ة  دون  اجلميع  على  جتري  أ�ا  يعين  السنن  يف  العموم 
 .تعاىل أمة عن أمة، واألمثلة كثرية يف آ�ت هللا و مسلم، أ

 
 . ٢٩٥-٢٩٤ص ،ا�لد اخلامس  ،املرجع السابق )١
هـ  ١٤٢٧السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، (، دار  فرادواأل  ممالسنن اإلهلية يف األ  جمدى حممد حممد عاشور،)  ٢

 .١م)، ص٢٠٠٦ –
 .٦٢٩مادة ع م م، ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )٣
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ًئا َوَلِكنَّ النَّاَس   "  :تعاىلقال   يونس:  " (  َيْظِلُمونَ  أنفسهمِإنَّ ا�ََّ َال َيْظِلُم النَّاَس َشيـْ
هو ه، وأن اخلالق  أعمالمن    نسانأن الظلم �يت لإل  إىلوهذه اآلية ترشد   )٤٤

 دليل على هذا العدل.  أكربالعدل املطلق، وصفه العموم يف السنن هي 

لَْيَس ِ�ََمانِيُِّكْم َوَال َأَماِينِّ َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز ِبِه َوَال جيَِْد "    :تعاىلقال  
رشيد رضا هذه    الشيخ ويفسر   )١٢٣النساء:  " (لَُه ِمْن ُدوِن ا�َِّ َولِي�ا َوَال َنِصريًا

فبينه    " واملعىن أن كل من يعمل   -عز وجل  -اآلية فيقول:  العموم،  بصيغة 
طبيعي للعمل، ال    أثر  -  تعاىل  -سوًءا يلق جزاءه؛ ألن اجلزاء حبسب سنة هللا  

بعض   أتباع  يف  يتوهم  األنبياءيتخلف  بغريهم كما  وينزل  األماين    أصحاب ، 
 ١والظنون." 

 . )٤٣القمر: " (ِئُكْم َأْم َلُكْم بـََراَءٌة ِيف الزُّبُرِ أولَأُكفَّارُُكْم َخْريٌ ِمْن  " : تعاىلوقال 

 سالم بالد اإلما جيعل بالد الكفر تتفوق على  هو    اإلهليةفالعموم يف السنن  
و  وحنوها،  السالح  وتصنيع  والبحث  العلم  يف  �لسنن  سنن   هيبتمسكها 

� بسنن    سباب األخذ  اللتزامهم  من كفرهم  �لرغم  هللا  فمكنهم  التمكني، 
وهذا   ومن هو  التمكني،  بسننه،  يتمسك  ملن  الذي حدده هللا  اإلهلي  العدل 

من    أكرب خلدون  ابن  قدمه  مما  الغرب  استفادة  للسنن  العموم  على  األدلة 
إهلية يف جمال االجتماع،  املسلمني   استخراج قواعد وسنن  " استفاد غري  فقد 

مما كتبه يف ذلك، وبنوا عليه، ووسعوه، فكان من العلوم اليت سادوا �ا على 
  ٢املسلمني."

 
 . ٣٧٢تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنار، مرجع سابق، اجلزء اخلامس، ص حممد رشيد رضا، )١
الدين،    )٢ الفكر    مفهومحازم زكر� حمىي  اإلهلية يف  سابق  يسالماإلالسنن  مرجع  منوذًجا"،  رضا  رشيد  حممد    ، "السيد 

 .١٣٢ص
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التواكل   من  حذرًا  املؤمن  جيعل  السنن  ه، وجيعله يف حالة  إسالمعلى  وعموم 
النجاة، ألنه يعلم جيًدا أنه ال حما�ة ألحد    أسباب عمل وحبث دائَمني على  

يتمسك  فمن  جمتهد،  عامل  على  ملتكاسل  نصرة  وال  أحد،  حساب  على 
كافًرا؛ ليعلم املؤمن أن العمل و النجاح فسوف ينجح وإن كان ملحًدا أ سباب �

واتباعها السنن  عن  والبحث  ألن  هو    والسعي  النجاة؛  وجه    القرآنطريق 
لسنن هللا    مملالعتبار �أل والنظر  "    -  تعاىل  –السابقة،  العواقب  تقدير  يف 

وإصابتهم   وخطئهم  ونشاطهم  سعيهم  من  يصدر  ما  على  �لبشر  حتل  اليت 
 ١وطاعتهم ومعصيتهم ومتسكهم �ملنهج وتفريطهم فيه." 

أحد   واقعة  على  العموم  خاصية  تطبيق  ألن    -  أيًضا  -ونستطيع  وذلك 
النصر، ولوال عموم السنن ملا    سباب اخلسارة جاءت للمؤمنني لعدم متسكهم �

  -  تعاىل  –مشيئة هللا    يبني للناس أنَّ   القرآنكانت اخلسارة للمؤمنني "فجاء  
على سنته يف  يف خلقه إمنا تنفذ على سنن حكيمة، وطرائق قومية، فمن سار  

وثني�ا، ومن تنّكبها خسر    وظفر مبشيئة هللا وإن كان ملحًدا أ  -مثالً   -احلرب  
نبي�ا، وعلى هذا يتخرَّج ا�زام املسلمني يف واقعة أحد حىت   ووإن كان ِصدِّيًقا أ 
فلوال عموم    ٢ه، وكسروا ِسنَّه". رأسفشجوا    -  ملسو هيلع هللا ىلص  ــــــالنيب    إىلوصل املشركون  

وأن جر�ن    ،اإلرشاد عام�ا  فنجد يف حادثة أحد"السنن ملا توصلوا لرسول هللا،  
تقيهم   األمور الناس، مؤمنهم وكافرهم،  املطردة حجة على مجيع  السنن  على 

  سالمتدحض ما وقع للمشركني واملنافقني من الشبهة على اإل  هيوفاجرهم، و 
ل قالوا  يقول    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -كان حممد  و إذ  فكأنه  منه.  نيل  ملا  هللا  عند  من  رسوالً 

 
 .٤٥٩، صوليف ظالل القرآن، مرجع سابق، ا�لد األسيد قطب،  )١
 . ١٢١ص ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنار، مرجع سابق، اجلزء الرابعحممد رشيد رضا،  )٢
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سائر    نَّ إهلم:   على  حاكمة  هي  وأنبيائه كما  رسله  على  حاكمة  هللا  سنن 
 .  اإلهليةوهذا من عموم السنن  ،١خلقه" 

  " سننً   نَّ إوأخريًا:  احلياة  يف  الناس  بعضها  لسري  يؤدي  والسعادة،    إىلا  اخلري 
وإنَّ   إىلوبعضها   والشقاء،  ينت  اهلالك  أن  السنن فالبد  تلك  يتبع   إىل   هيمن 

هؤالء قد انتصروا    نَّ إكافرًا كما قال سيد� علي:    و ا أغايتها، سواء كان مؤمنً 
 .٢�جتماعهم على �طلهم، وُخِذلتم بتفرقكم على حقكم "  

 

 املطلب الثاين 

 السنن أنواع 

السنن   العلماء  تفسريه  ،  قسامأل  اإلهليةقسم  يف  رضا  رشيد  الشيخ  ومنهم 
املنار بتفسري  سنن هللا يف    ،الشهري  الصادق عرجون يف كتاب  والشيخ حممد 
خالل   من  املفكرينالقرآنا�تمع  من  وغريمها  تقسيما�م   ...  من    ويظهر 

 التصنيف التايل: 

 : تنقسم لنوعني رئيسيني اإلهليةالسنن 

 السنن اخلارقة :أوالً 

حتدثنا يف املطلب السابق عن خصائص السنن وهي ر�نيتها، وتواز�ا، وثبا�ا،  
هذه الصفات واخلصائص للسنن    ، وأنَّ اإلهليةواطرادها، وكذلك عموم السنن  

هللا   ولكن  يف كونه.  املطلقة  وإرادته  هللا  عدل  مقتضى  من  سبحانه    -هي 
 

 .١٢٣ص ، املرجع سابق، اجلزء الرابع )١
 . ١٢٢ص ،اجلزء الرابع ،املرجع سابق )٢
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مبشيئته    إذا  -تعاىلو  حددها  اليت  النواميس  هذه  من  خيرج كونه  أن  أراد 
اخلارق للعادة كما   مراأل  هيو ،  اخلروج عن املألوف  هيو   -إلحداث املعجزة  

 قدير. شئفإنه على كل  -يقول علماء العقيدة 

َا قـَْولَُنا لِ "  :تعاىلقال   . )٤٠النحل:  (" َأَرْدَ�ُه َأْن نـَُقوَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ   إذا  شئ ِإمنَّ

َا  " :تعاىلوقال  ًئا َأْن يـَُقوَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ   إذاُه  أمر ِإمنَّ  .)٨٢يس:  ("  َأرَاَد َشيـْ

من الثبات واالطراد والعموم والقوانني اليت    اإلهلية وعندما خيرج هللا هذه السنن  
  -ظاهرة السنن اخلارقة، واليت حيدثها هللا  و حتكمها حتدث اخلوارق للعادات أ

نيب    -  تعاىل قوم  أوللنصرة  قدرته  أوإلعقاب  املؤمن   -  تعاىل  –ظهار  أمام 
 والكافر.

حدثت   ذاإيف شعور البشر بعظمه اخلالق وز�دة اإلميان " ف أمهيةوهلذه اخلوارق 
يثري عجبه أ فإن ذلك ال  املؤمن  أمام  للسنن  ما  و معجزة خمالفه  بقدر  دهشته 

بعظمة هللا   الشعور  فيه داللة على  فيه داللة على   ،-عز وجل  -يثري  ويرى 
  يفاليت حتدث حسب سنن هللا اجلارية، و   األمورالقدرة املطلقة، كما يرى يف  

 ١كلتا احلالتني تكون النتيجة أنه يزداد إمياً� ويقيًنا " 

أ املعجزات  أمثلة  إبراهيم  و ومن  نيب هللا  السالم  -اخلوارق قصة  يف سورة   -  عليه 
ُكوِين   قـُْلَنا َ�َ�رُ "    :تعاىل، وقد حجب هللا عن النار صفة احلرق، فقال  األنبياء

ِإبـَْراِهيمَ  َعَلى  َوَسَالًما  السكني عن ،  )٦٩:  األنبياء("  بـَْرًدا  قدرة  وكذلك حجب 

 
  اتدراسة،  يسالماإلالسنن اإلهلية يف القرآن الكرمي، وزارة االوقاف ا�لس االعلى للشئون  جمدى حممد حممد عاشور،    )١

 . ٢٤ص  م)،٢٠٠٤  –هـ ١٤٢٥(رمضان  ،)١١١( ية، عددإسالم
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يف سورة الصافات   -  عليه السالم  -القطع يف قصة نيب هللا إبراهيم البنه إمساعيل  
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ ": تعاىلفقال   . )١٠٧الصافات:  ("  َوَفَديـْ

َوَذا النُّوِن ِإْذ  "  األنبياء هللا كما يف سورة   مرابتالع احلوت ليونس وجناته �  أيًضاو 
أَْنَت  ِإالَّ  ِإلََه  َال  َأْن  الظُُّلَماِت  ِيف  فـََناَدى  َعَلْيِه  نـَْقِدَر  َلْن  َأْن  َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا  َذَهَب 

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نـُْنِجي   )٨٧(ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني   َنا لَُه َوَجنَّيـْ فَاْسَتَجبـْ
 . )٨٨ ،٨٧:  األنبياء("  )٨٨(اْلُمْؤِمِنَني  

ذلك القرآينوالقصص   ويكون  الكوين،  الناموس  اخلارجة عن  يزخر �خلوارق   
نيب،   نبوة  إلثبات  هللا،  أولإما  عند  النيب  لقدر  القدرة  أوإللتنبيه   اإلهلية ثبات 

أل  ،عموًما هزة  يعد  وعمومها  واطرادها  ثبا�ا،  عن  السنن    صحاب وخروج 
مل تكن لتؤدي    -  عليهم السالم  -  األنبياءالعقول املفكرة؛ وذلك ألن " معجزات  

ثبات   السنن وعمومها، أي لوال  ثبات  الناس إال على قاعدة  إقناع  دورها يف 
تغيري يف السنن   وألي خرق أالسنن وعمومها واطرادها ملا كان هناك أي قيمة  

املعجزات،  �ذه  الرسل  احتجاج  يبطل  اخلرق  هذا  على  الناس  اعتياد  ألن 
 . ١"  و�لتايل تفقد هذه املعجزات قيمتها واهلدف منها

 السنن اجلارية   :�نًيا

هو  ؛ منها ما خيضع لإلجبار، ومنها ما  أنواع  إىلهذا النوع من السنن ينقسم  
 :ولاأل اختياري، ويسمى النوع 

 
الدين،      )١ الفكر    مفهومحازم زكر� حميي  مرجع سابق،   ،السيد حممد رشيد رضا منوذًجا  ،يسالماإلالسنن اإلهلية يف 

وانظر  ١٥ص املنار،  بتفسري  الشهري  القرآن  املعارف   ،٢ط  ،تفسري  -١١/٢٢٧(  ،)م١٩٧٣  –هـ  ١٣٩٣(  ،دار 
٢٨٨.( 
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 : السنن اجلارية الكونية  )١
" :  تعاىلوهي اليت ختضع لإلجبار اإلهلي، مثل حركة الكواكب والنجوم، قال  

َساِبُق   اللَّْيُل  َوَال  اْلَقَمَر  ُتْدِرَك  َأْن  َهلَا  َبِغي  يـَنـْ الشَّْمُس  فـََلٍك َال  ِيف  وَُكلٌّ  النـََّهاِر 
هللا   )٤٠يس:  ("  َيْسَبُحونَ  �رادة  إال  أبًدا  يتخلف  ال  السنن  من  النوع  وهذا 

 ما نطلق عليه اإلعجاز، وقد سبق شرحه. هو ولغرض ما، و 

الكونية  اجلارية  السنن  تعريف  نظام    ��ا:   وميكن  حتكم  اليت  القوانني  تلك   "
الكون و  منتشرة يف  ونراها  السواء،   نساناإلسلوك    يفاحلياة و   يفالدنيا،  على 

دورا�ا، وال   تتخلف عن  مدارا�ا ال  الكواكب يف  تدور  اجلارية  السنن  و�ذه 
التص بينها  وهلذه    آدميقع  مداره،  عن  منها  الواحد  خيرج  وال  حركتها،  أثناء 

 .١الكواكب وظائفها وآ�رها كلٍّ يف حدود ما ُخلق من أجله " 

تدخل   نسانقدري، أي ليس لإلهو يتصل �لبشر، وما هو ومن هذا النوع ما 
والنم الوالدة  مثل  ما    واملوت و فيه  وكل  اخلَلقية،  واألوصاف  غري  هو  واحلياة 

�لب النوع  إرادي  هللا   -  أيًضا  -شر.وهذا  نيب  والدة  مثل  معجز  منه  يوجد 
فقال   مرمي:  تعاىلعيسى،  العذراء  لسان  َوَملْ "  على  ُغَالٌم  ِيل  َيُكوُن  َأىنَّ  قَاَلْت 

َأُك بَِغي�ا هو قَاَل َكَذِلِك قَاَل رَبُِّك    ":  تعاىلوقال  ،  )٢٠مرمي:  ("    َميَْسْسِين َبَشٌر َوَملْ 
وََكاَن   ِمنَّا  َوَرْمحًَة  لِلنَّاِس  آيًَة  َولَِنْجَعَلُه   ٌ َهنيِّ َمْقِضي�اأمر َعَليَّ  وهذا  ،  )٢١مرمي:  ("    ا 

" �لعلوم هو  العلم  يسمونه  ما  اليوم  الثقافة  عرف  يف  ويقابله  الفطرة،  علم 
عليه   طبعت  ما  علوم  أي  الفطرة  األشياءالطبيعية،  وعلوم  الطبيعية  فالعلوم   ،

وعلم سنن هللا الكونية كلها مبعًىن، إال أن هذا االسم األخري ميتاز عن االمسني 
بفاط والفطرة  خبالقها،  املخلوقات  عالقَة  بتوكيده  اشرتاكه قبله  عن  فضالً  رها، 

 
 .٢٢ص ،مرجع سابق ،السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي جمدى حممد حممد عاشور،  )١
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طبائَع املخلوقات نفسها، ففي العلوم الطبيعية   ين يف توكيدهخر مع االمسني األ
حب�ا يف الوقوف على حقيقتها من �حية، واالنتفاع    األشياءيبحث عن طبائع  

احلياة من �حية   فيبحث يف طبائع  ىأخر �ا يف  الكونية  أما علم سنن هللا   ،
و   األشياء السالفتني،  الناحيتني  هذه    أيًضامن  داللة  �حية    األشياء من 

الكرمي    القرآنونستطيع أن نقول أن الفطرة يف    ١وطبائعها على فاطر الكون." 
يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت   " يف آ�ته احلكيمة    تعاىلما ذّكر� �ا املوىل  ك فَأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ   َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا�َِّ َذِلَك الدِّ النَّاِس   أكثرا�َِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ
 . )٣٠الروم:  ("  َال يـَْعَلُمونَ 

الكونية   هللا  سنن  وعلم  على    إذا"  العلوم إطالقفهم  من  املعلوم  يشمل  ه 
وفلك  ونبات  وحيوان  وطب  وكيمياء  طبيعة  من  كلها  الطبيعية 

ما وراء ذلك، ويشمل ما ميكن أن ينشأ يف    إىل......إخل، بل يذهب  .ونفس
  –، وكل هذه السنن جعلها هللا  ٢  اليوم"  نساناإلاملستقبل من علوم ال يعرفها  

على البحث فيها وتسخريها واالنتفاع �ا حىت   نساناإل�بتة ملساعدة  - تعاىل
 .رضاأل يستطيع حتقيق فكرة إعمار

اإل حث  فيه   سالموقد  والسري  فيه  والبحث  الكون  يف  والتدبر  التفكر  على 
َوَسخََّر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت َوَما "  :  تعاىلالكتشافه وللتنقيب عن أسراره فقال  

اْأل  يـَتَـَفكَُّرونَ   رضِيف  لَِقْوٍم  َآلَ�ٍت  َذِلَك  ِيف  ِإنَّ  ِمْنُه  "  )١٣اجلاثية:  ("    مجَِيًعا  ُقْل  ، 

 
م)،  ١٩٣٦ –هـ ١٣٥٥ (أوىلمطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، طبعة  ،يف سنن هللا الكونيةحممد أمحد الغمراوي،   )١

 .١ص
 . ١ص ،املرجع السابق  )٢
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يـُْنِشُئ النَّْشأََة اْأل   ضر ِسريُوا ِيف اْأل   ُ َة ِإنَّ ا�ََّ َعَلى خر فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق مثَُّ ا�َّ
 . )٢٠العنكبوت: (" َقِديرٌ   شئ ُكلِّ  

 :) السنن اجلاريةاالجتماعية ٢  
، ويكون  نساناإلالقائمة على إرادة    األشياء  هيهي سنن ختضع لالختيار، و  

العصيان، ونستطيع أن نقول أن للفرد  و الشخص فيها له اختيار، اما �لطاعة أ
منعها أحياً�، وأ�ا "تلك اليت تضبط و �ثريًأ فيها وتفاعالً معها بقصد وقوعها أ

ويشعر   �ختيارهم،  عنهم  الصادر  الناس  على    نساناإلسلوك  قادر  أنه  معها 
كما يستطيع الرتك، ولكنه حني حيجم   اإلحجام واإلقدام، وأنه يستطيع الفعل

اإلقدام و أ على  ترتتب  نتائج  هناك  وإمنا  واحدة،  نتيجة  على  ال حيصل  يقدم 
حمتومة    ىأخر و  تكون  أن  تشبه  نتائج  هناك  أن  أي  اإلحجام،  على  ترتتب 

،  نساناإلالقائمة على إرادة    األشياءوهي    ١ترتتب على كل من الفعل والرتك."
ر ما بني الطاعة والعصيان، وهذا النوع ميكن أن نطلق وفيها يكون له االختيا

األ اجلارية يف  السنن  هذا    فرادعليه  ويدخل يف  فيها،  وتدخل  إرادة،  هلم  ألن 
وهذا  أخالقية،  وسنن  نفسية،  وسنن  �رخيية،  وسنن  اجتماعية،  سنن  النوع 

  هيتنا، حيث إننا ندرس سننأ اقتصادية، و دراسما خيص  هو  النوع من السنن  
 نوع من السنن االجتماعية. 

الروحية و و يدع  القرآن  إنَّ  تزدهر يف كل ا�االت  والطبيعية،  قاألخالحلضارة  ية 
التطور   هذا  لضبط  وأخالقية  دينية  ومعايري  قيم  الدعوة  هذه  يصاحب  ولكن 

َا   ��م َذِلَك  "    :تعاىلواالزدهار، فمثالً أحل هللا البيع وحرم الر�، فقال   قَاُلوا ِإمنَّ
ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّرَِ� َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَ  َلُه َما  هي اْلبَـْيُع ِمْثُل الّرَِ� َوَأَحلَّ ا�َّ فـَ

 
 .٣٧ص ،مرجع سابق ،فرادواأل ممالسنن اإلهلية يف األجمدى حممد حممد عاشور،  )١
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فَ   إىل ُه  أمر َسَلَف وَ  َعاَد  َخاِلُدونَ   أصحاب ِئَك  أولا�َِّ َوَمْن  ِفيَها  ُهْم  البقرة: ("    النَّاِر 
،  االحتكار واالكتناز واإلسراف والرتف  -  تعاىل  -وكذلك حرم هللا    ،)٢٧٥

وكذلك    ،االقتصاديواللذان حيققان االمن    ة،مانلعدل واألي أفعال تفتقر لوه
قدام واإلحجام. والسنن  تندرج يف السنن االجتماعية؛ وكلها تصرفات فيها اإل 

القوانني   عن  عبارة  االجتماعية  مع   اإلهليةاجلارية  متوافًقا  يكون  الذي  �جلزاء 
معه ومتناسًبا  الر�نية    ، العمل  السنن  �ن  القول  اإلهل  هيونستطيع    يالقانون 

لنيل هذا   تؤدي اليتفإن أراد اجلزاء تصرف �لطريقة   ؛نساناإلاملوجه لتصرفات 
البالء تصرف �لطريقة  اجلزاء، وإن خا  البالء، وبذلك    اليتف من  تبعده عن 

موجهً  الر�نية  السنن  خيططه    الذياهلدف  و حن  نسان اإللتحرك    ًيا عمل   اتكون 
حياته يف  على    ، ويريده  هذه    نساناإلوجيب  استخراج  يف  يسرع  أن  املسلم 

استخراجها  القوانني تباطؤيف  أي  ألن  الفهم  البشريةأخر لت  يؤدي؛  عدم  ألن  ؛ 
ليس    األحداث يفسر التاريخ على أنه جمموعة من    نسان اإلهلذه القوانني جيعل  

أنكره   ما  وهذا  مستفادة،  دروس  وال  العقل   القرآن�ا عربة  نبه  الذي  الكرمي 
وجود سنن وقوانني جيب اكتشافها والتعرف عليها حىت تستطيع    إىلالبشرى  

ُسنََّة ا�َِّ "    : تعاىلكَمت هي بك. فقال  أن تتحكم ��تمع والطبيعة، وإال حت
: تعاىلوقال    ،)٦٢األحزاب:(  "  ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة ا�َِّ تـَْبِديًال 

ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْأل "    " فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ   رض َقْد َخَلْت ِمْن قـَ
 عمال املؤمنون �أل  إليهأن يتقرب    -سبحانه    ــــــوأراد هللا  ،  ) ١٣٧  آل عمران: (

ينظروا   أن  وجيب  الصاحلني،  سنن  الصاحلني   إىلعلى  من  تقدمكم  من   "
أنتم سلكتم سبيل الصاحلني فعاقبتكم كعاقبتهم، وإن سلكتم   إذا واملكذبني، ف
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، ويكون هذا التقرب �  ١هذا تذكري"   يفسبل املكذبني فعاقبتكم كعاقبتهم، و 
األ إلعمار  واالجتهاد  والعمل  فقال   رض�لسعي  عليها،  هللا  خليفه  بواسطة 

َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن   رض  اْأل َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف   "  :تعاىل
َال  َما  َأْعَلُم  ِإّينِ  قَاَل  َلَك  َونـَُقدُِّس  ِحبَْمِدَك  ُنَسبُِّح  َوَحنُْن  َماَء  الدِّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  يـُْفِسُد 

 . )٣٠البقرة:  ( " تـَْعَلُمونَ 

مصدر واحد،   إىلكلها ترجع    االجتماعية و السنن الكونية أ  أنواعوأخريا فجميع  
وإرادته وقدرته وتصريفه للوجود على حسب عنايته    -  تعاىل  –علم هللا  هو  و 

َال �َْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم  " وحكمته، وذلك ألنه
اجتماعية ختضع لإلثبات، وقد أراد    و، والسنن طبيعية أ)٤٢  فصلت: (  "  محَِيدٍ 

و   -اخلالق   اقرتان    -  تعاىلسبحانه  طريق  عن  البشري  للذهن  الفكرة  تقريب 
 إىل العقول    القرآنالكرمي، و" كثر أن نبه    القرآنالسنن ببعضها يف آ�ت    أنواع

املناسبة بني خلق ما يف السماوات واأل بينهما    رضاحلكمة اليت اقتضت  وما 
على   املكلفني  جزاء  وبني  �حلق،  أقامته أعماهلمتلبًسا  الذي  القانون  على  م 

وبلدا�م   وعصورهم  أجياهلم  خمتلف  يف  هلم  الشريعة   إىلالشرائع  عمتهم  أن 
 ٢"سالمالعامة اخلامتة شريعة اإل

 ويل َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َآلَ�ٍت ِأل   رض ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْأل   ِإنَّ "    :تعاىلقال  
َخْلِق   )١٩(اْألَْلَباِب   ِيف  َويـَتَـَفكَُّروَن  ُجُنوِ�ِْم  َوَعَلى  َوقـُُعوًدا  ِقَياًما  ا�ََّ  َيْذُكُروَن  الَِّذيَن 

َواْأل  النَّاِر    رضالسََّماَواِت  َعَذاَب  َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َ�ِطًال  َهَذا  َخَلْقَت  َما    )١٩١(رَبـََّنا 
آل عمران: (  "  )١٩٢(َتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر رَبـََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيْـ 

 
 . ١٢الرابع، صتفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنار، مرجع سابق، اجلزء حممد رشيد رضا،  )١
 .٣٨السنن اإلهلية يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، صجمدى حممد حممد عاشور،  )٢
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، ويالحظ أن يف اآل�ت ارتباطًا بني السنن الكونية املتمثلة يف  )١٩٢–  ١٩٠
واأل عمل رضالسماوات  بعد  يكون  وذلك  جلهنم،  املذنب  و�دخال   ،

من   االجتماعية  السنن  اتباع  بعدم  الر�    يف تنا  أعمالالسيئات  مثل  السنن 
والرتف واإلسراف وغريه، و"سنن هللا   بصفة عامة سواء أكانت    -واالكتناز 

 ز مرتبطة أشد االرتباط يف وحدة نظامية �خذ بعضها حبج  -كونية أم بشرية  
تكون نظاًما كوني�ا متناسًقا أبدع ما يكون    بعض، وتتماسك  حىت  يف اتساق 

 ١التناسق " 

 املطلب الثالث 

 السنن أمهية

ل  أمهيةهناك   وذلك   ةدراسكبرية  الشرعية  النصوص  من  واستخراجها  السنن 
 القرآن لتجديد الفكر الديين لدى املسلمني، حيث جيب استخراج السنن من  

قوله    هيو  مثل  أحيا� صرحية  َفَمْن   ":تعاىلتكون  الّرَِ�  َوَحرََّم  اْلبَـْيَع   ُ ا�َّ َوَأَحلَّ 
 أصحاب ِئَك  أولا�َِّ َوَمْن َعاَد فَ   إىل ُه  أمر فـََلُه َما َسَلَف وَ   هي َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَ 

، والبحث يف أحداث التاريخ والتأمل يف )٢٧٥البقرة:  (  "  النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
 َيِسريُوا ِيف  أوملْ   " :  تعاىلا وعوامل تطورها قال  أسبا�صريورته وحتليلها واكتشاف  

ًة   رضاْأل  قـُوَّ ُهْم  ِمنـْ َأَشدَّ  ُهْم  ْبِلِهْم َكانُوا  قـَ الَِّذيَن َكانُوا ِمْن  َعاِقَبُة  فـَيَـْنُظُروا َكْيَف َكاَن 
ُ ِبُذنُوِ�ِْم َوَما َكاَن َهلُْم ِمَن ا�َِّ ِمْن َواقٍ   رض َوآَ�رًا ِيف اْأل   ، )٢١غافر:  ("    فََأَخَذُهُم ا�َّ

 مث نستخلص القوانني، ونعترب وننتفع �ا. 

 
هـ  ١٣٩٧، (٢سنن هللا يف ا�تمع من خالل القرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع، طحممد الصادق عرجون،    )١
 . ١١م)، ص١٩٧٧ –
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سأ السنن  هذه  معرفة  من  فوائد  النقاط    حاولوهناك  يف  منها  جزء  توضيح 
 : إليهالت

 فة السنن هي جزء من معرفة الدين معر  :أوال

حبث هو  الكرمي، والبحث عنها واستخراجها    القرآنمودعة يف    اإلهليةالسنن  
اليت   ةدراسو  القوانني  فهي  الدين،  معرفة  من  جزء  السنن  ومعرفة  الدين،  يف 

السري يف أي   املرتتب على  اخلطأ واجلزاء  والطريق  الصحيح  الطريق  لنا  توضح 
 منهما.  

حبيث    -  حكام" استخراج قوانني هلا هذه القوة وذلك األ  وجيب أن نعرف أنَّ 
هو  يتوقف حق�ا على جتارب علمية دقيقة، و  -تصري صاحله لكل زمان ومكان 

مل يتحقق ألحد يف ذلك الزمان وال فيما جاء بعده؛ وهلذا مل يكن الناس    أمر
فكانوا يقولون: درست. ولكنهم مل    ــــــ  ملسو هيلع هللا ىلص  ــــــيصدقون أن هذا من عند حممد  

� درس  اليت  املدرسة  يعينوا  أن  بقوله:  يستطيعوا  عليها  فأحاهلم هللا  َرْأ   "ا،  اقـْ
 –  ٣العلق:  ("    )٥(َما َملْ يـَْعَلْم    نساناإلَعلََّم    )٤(الَِّذي َعلََّم ِ�ْلَقَلِم    )٣(َورَبَُّك اْألَْكَرُم  

  ١مدرسته هي الوحى."  أي أنَّ  .)٥

ويسري   ،ويستخرج سننه وقوانينه   ،وإن استطاع املسلم أن يدرس دينه ويفهمه 
من    ،عليها يستجد  ملا  وضعية  بقوانني  عليها  يشعر    ، األمورويكمل  فسوف 

األ السنن   " ألن  وذلك  عندهم ساس�لفخر؛  واألحياء  احلياة  حتكم  اليت  ية 

 
عاشور،    )١ األ  جمدى حممد حممد  يف  اإلهلية  سابق، صفرادواأل  ممالسنن  مرجع  نظر�ت    ،١٢٤،١٢٥،  وانظر: 

 . ١٢٦القرآين، ص اإلعجاز
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، إمنا يستمدو�ا من الوحى من علم هللا نساناإليقينية؛ أل�ا ليست من وضع  
 . ١وبينتها السنة"  القرآنالنافذة، وقد بسطهااملنزه عن اخلطأ، وأقداره 

 ا سبيل لتحقيق اإلعمار والتقدم  معرفة السنن والعمل � :�نًيا

نَـُهَما َالِعِبنيَ   رضَوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْأل   "يف حمكم آ�ته:    تعاىلقال     "   َوَما بـَيـْ
َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل َ�قـَْوِم اْعُبُدوا ا�ََّ َما   إىلوَ : "  تعاىل وقال    .)٣٨الدخان:  (

 إليه َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه مثَُّ ُتوبُوا    رضأَْنَشَأُكْم ِمَن اْأل هو  َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُُه  
 . )٦١د: هو  (" ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيبٌ 

 : و�لربط بينهم يتضح لنا ومن هاتني اآليتني 

 ، وراء هذا اخللق العظيم خالًقا مقتدرًا منظًما هلذا الكون على سنن وقوانني  أنَّ 
بعضً  بعضها  خيدم  طريق  حبيث  عن  اإلعمار  فكرة  لتحقيق  الذي    نساناإلا 

فالكون   الكبري،  الكون  هذا  إلعمار  ليستخلفه  �لعقل  وأمده  هللا    -اختاره 
ومواد    إنسانوكواكب وفلك وأشجار وحيوان و   أرضبكل مكو�ته من مساء و 

  نساناإلخاضع لقوانني إهلية تنسجم مع بعضها البعض خلدمة هذا    -خمتلفة  
هذا    سؤولامل وعلى  اإلعمار.  هذا  ليكتشف   أنْ   نساناإلعن  بعقله  يبحث 

 القوانني يف شىت ا�االت اليت تساعده على هذا اإلعمار والنهضة. 

املسلمني    القرآن" و   يرد  يردهم  رضاأل  سنن هللا يف  إىلالكرمي  األصول    إىل، 
فهم ليسوا بدًعا يف احلياة، فالنواميس اليت حتكم احلياة    األموراليت جتري وفقها  

و  تتخلف،  ال  النواميس" ال    األمور جارية  هذه  تتبع  هي  إمنا  جزافًا،    ٢متضي 
 

 .٥٥ص ،املرجع السابق )١
 .٤٧٨ص ،ولاجلزء األ ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب، ) ٢
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أنَّ  اإل  ونالحظ  بفهمهم   سالمأمة  وتقدمت  حتضرت  قد  عهدها  سابق  يف 
قد " استنبطوا منها عدًدا من   ولاألوكان فقهاء اجليل    ،وإدراكهم هلذه السنن

التشريعية اإل  .النظم  التاريخ  أنَّ سالمودارس  العلم  متام  يعلم  من    ي  يقرب  ما 
اإل انتصارات  وسياسية    -  سالمنصف  اجتماعية  قوة  إمنا كان    -بوصفه 

 يعين ، وهذا  ١الفضل فيه ملا حتلى به هؤالء الفقهاء من عمق ودقه يف التشريع"
على    أنَّ  ويسهل  تقدمنا،  من  يزيد  الفهم  هلذا  وتطبيقنا  صحيح  فهم  فهمنا 
الغرب استفاد    ونالحظ أنَّ   . خالقهاعلى مراد    رضاأل  حينئذ إعمار   نساناإل

احلضارة   علماء  القرآنوالعلوم    ية سالماإلمن  لنصوص  نقلهم  طريق  عن  ية 
و   سالماإل ومتحيصها  وغريه  خلدون  االجتماع  دراسكابن  علم  واستخراج  تها 

  اإلهليةمنها، بل وتطبيقه واالستفادة منه، " وجيب على املسلمني اتباع السنن  
والتقصري يف حتصيل  ا�االت،  النجاح يف كل  يضمنوا  ا�االت حىت  يف كل 

أعلم خبلقه، هو  �ألمة إال للفشل؛ وذلك ألن خالق الكون    يؤديالسنن لن  
لنا  هو  و  يبني  والواقع  إدارته،  لكيفية  أرشد�  عندما    أنَّ   أيًضامن  املسلمني 

وركنوا   احلقيقة  هذه  من  إىلأغفلوا  والتقليل  عليهم    التواكل  دارت  العلم  شأن 
، وتوقفوا، وسار غريهم يف طريق العلم دون توقف."   ٢الدائرة، وتراجعوا حضار��

 

 
 

إقبال)  ١ الديين يف اإل  ،حممد  اهلداية للطبع والنشر والتوزيع  ،عباس حممود  ة:ترمج  ،سالمجتديد التفكري   ،٢ط  ،دار 
 . ١٩٨ص ،م)٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١(
للفلسفة  د محدي زقزوق،  و حمم  )٢ الثالث عشر  الدويل  الفلسفة  يسالماإلاملؤمتر  العلوم ي سالماإلة قسم  ة بكليه دار 

القاهرة و   ،جامعه  اإلهلية  األأثر السنن  �ضة  يف  للمؤمتر  ،ممها  االفتتاحية  الرمحن  ،احملاضرة  عبد  د.على   ،برعاية 
 . ١٥ص  ،) ٢٠٠٣ أبريل ٢٨،٢٩(
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 قيًما معنوية   نساناإل  يالعلم �لسنن يعط :�لثَا

يهبط    نساناإل" املعنوية  القيم  احليوانية،    إىلبدون  احلياة  يف  السافلني  أسفل 
ويعيش عيشة الضنك والشقاء، ولعل احلضارة الغربية املعاصرة هي عنوان هذا  

 على أعظم قدر من القيم   يةسالماإلاالحنراف واالنزالق، لقد قامت احلضارة  
البشرية، وعلى    اليت املادية    أقلتقوم عليه حضارة يف �ريخ  املظاهر  قدر من 

موعة من اخليام وبيوت الطني وبساتني النخل وجمموعة من اخليل  اليت كانت جم
القيم صنعت رجال احلضارة   والسيوف، ولكن هذه  والسهام  واإلبل واألغنام 

العقيدي البناء  بفضل  املادي  النقص  يعوضوا  أن  استطاعوا    نسان لإل  الذين 
ل من  وكل احلضارات الثانوية مل يستطع الكم اهلائ  .والتطور الفكري للحضارة

وصلت    نتاجاإل الذي  الروحي    أنْ   إليهاملادي  التخلف  لديها  يعوض 
 .١واملعنوي" 

القيم هو  وتكون القيم املعنوية حاكمة يف كل التعامالت، وما خيصنا منها هنا  
النقود وال    تداولوي،  التجارة وال يغش وال حيتكر  نساناإلاالقتصادية، فيمارس  

يكتنز وال  الر�  األ،  �كل  ويكسب  يطفف،  وال  �ملوازين  ، موالويتعامل 
كل هذه    ،ويعيش يف سعة وال يسرف ويبتعد عن الرتف  ،ويتكافل مع الفقراء

 .قيم معنوية يعطيها الفهم الصحيح للسنن وتطبيقها

قوية   وإن كانت  حىت  هشة،  مادية  حضارات  تنشأ  املعنوية  القيم  فبدون 
حضور  اقتص ألن  عليها؛  القضاء  يسهل  أخالق  بال  حضارات  ولكنها   ، اد��

 
هيشور،    )١ وسقوطهاحممد  احلضارات  قيام  يف  القرآن  سابق  ،سنن  قطب،  وانظر:  ،  ٥٢،٥١ص    ،مرجع  حممد 

           .٢٤٦-٢٤٨ص ،مفاهيم ينبغي أن تصحح
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دائًما.    األخالق للتقدم  تدفعها  واستمرارية  قوة  يعطيها  احلضارة  بناء  يف 
أنَّ  اإل  أسباب من    ويالحظ  احلضارة  مثل  سالمختلف  املعنوية  القيم  تدّينِ  يه 

االلتزام �لسنن  هو  ظ لذلك علينا  الرتف واإلسراف؛  وما حتمله من    اإلهليةر 
َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى و َولَ "  :  تعاىل. قال  يةسالماإلقيم معنوية للوصول ملا نبتغيه ألمتنا  

َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذَ�ُهْم ِمبَا   رضآَمُنوا َواتـََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْأل 
ويالحظ يف اآلية الربط بني التقوى واإلميان،    ،)٩٦األعراف:  ("    َكانُوا َيْكِسُبونَ 

تغطيها    اليتوكذلك يف كل جماالت احلياة و   . ومها من القيم املعنوية بز�دة الرزق
القائمة    األخالقفمثالً "من القيم املعنوية تكون السياسة ذات    ،السنن الر�نية

�ملعروف والنهي    مرعلى الرب، والتقوى، واحلياء، والتواضع، وعدم التكرب، واأل
املنكر والصدق  ،عن  والعدل،  و .واحلق،  تكون    يف......  االجتماعية  الناحية 

عالقات الناس قائمة على التواد والتحاب والتكافل والتعاون والوفاء �ملواثيق،  
املواثيق والع الدوليةهو  ويستوى يف ذلك  الفردية واملعاهدات  وإقامة احلياة    . د 

 ١ي للحضارة"سالماإل فهومية جزء من املاألخالقكلها على هذه القاعدة 

 وخيرجهم منها زماتملسلمني من األا  ي العلم �لسنن حيم :رابًعا

فـَيَـْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا   رض َيِسريُوا ِيف اْأل أوملْ " : تعاىلقال 
ًة َوَأَ�ُروا اْأل  ُهْم قـُوَّ ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءْ�ُْم ُرُسُلُهْم ِ�ْلبَـيَِّناِت   أكثرَوَعَمُروَها    رضَأَشدَّ ِمنـْ

َوَلِكْن َكانُوا   لَِيْظِلَمُهْم   ُ ا�َّ "  وقال ،)٩الروم:  ( "    ُمونَ َيْظلِ   أنفسهم َفَما َكاَن  َقْد : 
ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْأل  آل (  "فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ   رضَخَلْت ِمْن قـَ

هللا   .)١٣٧عمران:   حث  يف  -  تعاىل  –وقد  السري  على   ،رضاأل  املؤمنني 
املاضني   وقصص  هلم،  حدث  مما  للتعلم  املاضني  قصص  من  "  هيواالعتبار 

 
  .٢٤٣ص ،مفاهيم ينبغي أن تصحح حممد قطب، وانظر: ،٥١ص، املرجع السابق )١
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وفهم التاريخ يعرض نفسه للسقوط يف أخطاء   ةدراسالتاريخ " ومن مل يهتم ب
السابقني، وعلى عكس ذلك فالذي يتعلم ويدرس قصص السابقني يستطيع 

م حممد  اإلما  ستاذقال األ  .ينخر مبا تعلمه من أخطاء األ  زمات أن خيرج من األ
هو  املاضني وتعرف ما حل �م    أحوالوالبحث عن    رضاأل  عبده "والسري يف 

معرفة تلك السنن واالعتبار �ا كما ينبغى.نعم إن النظر يف   إىلالذي يوصل  
يف ساروا  الذين  عرفه  ما  يشرح  الذي  خلوا    رض األ  التاريخ  الذين  آ�ر  ورأوا 

 .١  "  تلك السنن ويفيده عظة واعتبارًا إىلمن املعرفة ما يهديه  نساناإل ييعط

وجه   و   إىلالكرمي    القرآنوقد  الكون   أمهيةضرورة  وقوانني  الوجود  حركة  فهم 
التحضر،  وسبل  االستخالف  ومناهج  والتاريخ  العمران  وسنن  احلياة  وطبائع 

أن فهمها حيمي من الوقوع يف أخطاء السابقني، وكذلك حيمي من    إىلونبه  
 نفس العقاب الذي �له السابقون.

العلم شرح ألجزاء من التاريخ، و هو  جزء من الدين، وكذلك    القرآينوالقصص  
نظر� للتاريخ نظرة تدبُّر واعتبار    إذا، و زمات سبب للخروج من األهو  �لتاريخ  

نا �خلربة املستفادة من أزماتو�مل فسوف نستطيع معرفة سبل اخلروج من كل  
 . وسنن أحداثها القرآنقصص 

 وجود الصدفة   فيالسنن تن :خامسا

َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها "  وقال:  .  )٤٩القمر:  ("    َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ   شئِإ�َّ ُكلَّ  "  :  تعاىلقال  
ِإالَّ ِعْنَدَ� َخَزائُِنُه َوَما نـُنَـّزِلُُه ِإالَّ بَِقَدٍر   شئَوِإْن ِمْن    )٢٠(َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم لَُه ِبَرازِِقَني  

 . )٢١ ، ۲٠  احلجر:(" ) ٢١( َمْعُلومٍ 
 

 . ١٢٢ص ،مرجع سابق، اجلزء الرابع ،تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
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خلقنا  و أ  ، أي بتقدير سابق  ، ويقول سعيد حوى: " إ� خلقنا كل شى بقدر 
مقدرًا مكتوً� و أ  ،كل شى مقدرًا حمكًما مرتًبا على حسب ما اقتضته احلكمة

احملفوظ اللوح  قبل كونه   ،يف  وزمانه"   ، معلوًما  حاله  علمنا  والسنن  ١وقد   ،
من   الصرحية،    فيين  القرآنو   ،الكرمي  القرآن نستخرجها  ��ته  الصدفة  وجود 

يوًما  العلم  يثبتها  وبدقة  معلوم  بقدر  ينظمه  خالًقا  الكون  هلذا  أن  ويؤكد 
   ، وهل يكون لكون �ذه الدقة أن يكون حمض صدفة؟خراألو تل 

الع ليتخيل  أ  قلأ"  العامل يسري فوضى وبصدفة عشوائية دون نظام و أن الكون 
مدبر قانون وال  الضالة    -وال  الفلسفية  املذاهب  بعض  تعتقد  فكيف    -كما 

احلياة  التاريخ  .تكون  حركة  وسري  اخلالق  عن  وانفصاله  الكون  استقاللية  وإن 
االعتقاد   وكان  الغابرة،  احلضارات  فالسفة  من  القدماء  ساورت  قضيه  تلقائي�ا 

قريب،    إىلسائًدا   واالفالك أول عهد  والنجوم  للكواكب  وأن  قائًما  مازال  عله 
التأثري يف جمرى    إرادة ذاتية، مبعىن أ�ا قادرة على حتريك نفسها بنفسها، وعلى

 . ٢احلياة حوهلا" 

أنكر    و   القرآنوقد  املعىن،  هذا  والنجوم   أنَّ   أكدالكرمي  الكواكب  هذه  سري 
َبِغي َهلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر "  :  تعاىلبتنظيم خالق هذا الكون، فقال   َال الشَّْمُس يـَنـْ

وقال سعيد حوى يف    ،)٤٠يس:  ("  َيْسَبُحونَ َوَال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك 
أ  :تفسريه جنم  ولكل  أو "  فلك  أ  مدارو كوكب  جر�نه  يتجاوزه يف    ،دورانهو ال 

بني   فاملسافة  هائله.  مسافات  والكواكب  النجوم  بني  هذه  أرض واملسافات  نا 
حن تقدر  الشمس  األميالو وبني  من  مليوً�  وتسعني  عن   .ثالثة  يبعد   والقمر 

 
 .٥٦١٧ص ،مرجع سابق، اجلزء العاشر ،يف التفسري ساساألسعيد حوى،  )١
 .٥٣،٥٢ص ،مرجع سابق ،سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطهاحممد هيشور،  )٢



-٦٠- 

املسافات  و بنح  رضاأل وهذة  األميال......  من  ألف  ومئىت  على   -أربعني 
تقاس    -بعدها   حني  يذكر  شيًئا  الشمسية    إىلليست  بني جمموعتنا  ما  بعد 

األ السماء  جنوم  من  جنم  هللا    ىخر وأقرب  قدر  وقد  هذا    -إلينا....  خالق 
اهلائل   النجوم    -الكون  مدارات  بني  اهلائلة  املسافات  هذه  تقوم  أن 

 آدم ليحفظه مبعرفته من التصو ووضع تصميم الكون على هذا النح  والكواكب،
آ�ت  ١والتصدع" وجند يف  اآل�ت    القرآن،  من  الكثري  على   اليتالكرمي  تدل 

وحركة الكواكب والنجوم،    رضاألو السنن الكونية، وتتحدث عن السماوات  
الكون  يف  الصدفة  وجود  تنفي  ومعان  آ�ت  معرفتنا    يعينوال    . وكلها  عدم 
أنَّ  واحلق   " أبًدا،  الصدفة  نقر  أن  الكونيه  قواعد    �لسنن  على  ُبين  الكون 

يرتك   فلم  وجمرى    أمرونظم،  للمصادفة    األحداث تكوينه  اء،  هو  ألأولفيه 
السنن الر�نية اليت ال تتغري وال و �لقوانني الطبيعية أوتعرف هذه القواعد والنظم  

وما   إال ك  أمرتتبدل،  واحلضارة  الكون  نظام  نظام    أمرالسنن يف  القوانني يف 
 ٢الدول واحلكومات، بل أدق وأعدل."

 فكرة الصراع   يالسنن تنف :سادًسا

حن الصراع  فكرة  عن  نتحدث  أن  بني"الصراع   اولقبل  الفرق  توضيح 
 املقاتلة. يعين "و"االختالف" فالصراع

 ٣. نسانإل، وخصه يف (التهذيب) �رضاأل (صرع) الصرع: الطرح على

 
 . ٤٦٤٣ص ،جزء �من ،مرجع سابق ،يف التفسري ساساأل سعيد حوى،) ١
  .٥٣ص  ،مرجع سابق ،سنن القرآن يف قيام احلضارات وسقوطهاحممد هيشور،  )٢
 .٢٤٣٣ص ،مادة صرع ،جملد �ين ،مرجع سابق  ،لسان العربابن منظور،  )٣
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البشر، فقال  هو  أما االختالف ف َشاَء  و َولَ   "  :تعاىلسنة ر�نية يف الكون وبني 
أُمًَّة َواِحَدًة َوَال   النَّاَس  َجلََعَل  وهناك دعاة   ،)١١٨د:  هو  ("    يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ رَبَُّك 

أنَّ  يدعون  الصراع  السنن    لفكرة  إال  يعرفون  ال  وهم  للتقدم،  يؤدي  الصراع 
و  البحتة،  "    اليتاملادية  �ا كمية  التغريات  الذين  تكون  عند  بغريب  ليس  لذا 

األنفس   سنن  ويتبنوا    واآلفاقجيهلون  الناس  بني  والبغضاء  العداء  حيركوا  أن 
ى  و  اهل  آدمحركة التاريخ وتص  ة دراسالصراع واالقتتال من أجل املادة كمنهج ل

النفس   داخل  واليقني  والظن  واإلرادة  والرغبة  القلق    إىل  يؤديوالتعقل 
  إىل والتضارب  آدمهذا التص يؤديواالضطراب واحلرية والشك وداخل ا�تمع، 

هذه   النتيجة نفسها على املستوى اجلماعي، ومع هذا يعتقد دعاة الصراع أنَّ 
النشاط   ليقوى  النفس وا�تمع  تقويتها يف  األصل، وجيب  الذاتية هي  النوازع 

 .١عامل تفكك يذهب بقوة األمة" هذه النظرة واحليوية يف األمة، واحلق أنَّ 

  سالم خمتلًفا.فاإل  مريكون األ  اإلهلية ي املدرك للسنن  سالمولكن يف الفكر اإل 
بشرع    إىلو يدع والتمسك  والتقوى  والرب  واإليثار  اخلري  على  والتعاون  التقارب 

يعودون   جيمعهم  منهًجا  لديهم  ألن  املسلمون؛  خيتلف  ال  حىت   إذا   إليههللا 
 اختلفوا ليحكم بينهم. 

ا�َِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا�َِّ مجَِيًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت  "  :  تعاىلقال  
ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن  ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواً� وَُكنـْ ُكنـْ

ُ َلُكْم آَ�تِِه لََعلَُّكْم َ�َْتُدونَ  ُ ا�َّ َها َكَذِلَك يـَُبنيِّ  . )١٠٣ن:  آل عمرا(" النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

 
 .٥٨ص  ،مرجع سابق ،احلضارات وسقوطهاسنن القرآن يف قيام حممد هيشور،  )١
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َعْن   "وقال:   ِبُكْم  فـَتَـَفرََّق  السُُّبَل  تـَتَِّبُعوا  َوَال  فَاتَِّبُعوُه  ُمْسَتِقيًما  ِصَراِطي  َهَذا  َوَأنَّ 
 . )١٥٣األنعام:  ("  َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه لََعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

وَ   َ�أَيـَُّها"  وقال: الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  ا�ََّ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  اْأل أويل الَِّذيَن  فَِإْن   مر   ِمْنُكْم 
ِيف   اْأل   إىلفـَُردُّوُه    شئ تـََناَزْعُتْم  تـُْؤِمُنوَن ِ��َِّ َواْليَـْوِم  ُتْم  ِإْن ُكنـْ َذِلَك   خرا�َِّ َوالرَُّسوِل 

 . )٥٩النساء:  ("   َخْريٌ َوَأْحَسُن �َِْويًال 

السنن    تطبيق  وحسن  فهم  دور  يظهر  و اإلهليةوهنا  مع    اليت،  فهمها  يؤدي 
 سباب تعلم املسلم السنن وأخذ �أل  إذاإذن  ،  حسن تطبيقها لنبذ فكرة الصراع

املبتغى من سعيه بدون أي صراع وال    إىلالنجاح فسوف يصل    إىل   تؤدياليت  
 . رزقه بيد خالقه املسلم متيقن أنَّ   عداء بني البشر، حيث إنَّ 

السنن  ،  اأخريً  واستكشاف  معرفة  كانت  األ  اإلهليةملا  للتمكني    مهية من 
بقدر   �ا  االهتمام  جيب  فكان  واإلعمار  "  أمهيتواالستخالف  ومكانتها  ها 

امل هذا  يغيب  أن  املعقول  من  الغىن    فهوموليس  اإلهلي  املصدر  وهذا  العظيم 
مجوع   وعقول  قرائح  وعن  األمة،  وعى  عن  والفعالية  واملكنة  واالقتدار  للقوة 

احلضاري  رساال�ا  محلوا  الذين  ورجاهلا  عندما علمائها  للعامل  واالستخالفيه  ة 
لردح  مًعا  وممارسا�م  فهمهم  يف  وانسجموا  وسخروها،  السنن،  هذه  فهموا 

الزمن"  من  األ  ،١طويل  وتفوق  ألن كمال  ب  مم وذلك  للسنن دراس�يت  تها 
واالجتماعية  ال  ،الكونية  من   ة دراسوتكون  للتعلم  والتدقيق  والتمحيص 

القوانني    سالم لنتائج اجيابية، وإن كان ألمة اإل  تؤدي  اليتالسابقني واستنتاج 
  مم قوانني وسنن ر�نية جاء �ا كتا�ا العزيز، فهذا جيعلنا نقول أن " كمال األ

 
العزيز برغوث،    )١ الفكر  عبد  السنه احلادية   ،ية املعرفةإسالمضمن جملة    ،املبكر  يسالماإلقضيه السنن اإلهلية يف 

 . ٦، صم)٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٧( ،٤٤العدد  ،عشرة
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الكون  هو   على  املاضية  الكونية)  (السنن  بني  وتطبيقا�ا  فقهها  أن جتمع يف 
و  فيه  احلر وما  االختيار  أمام  املوضوعة  اهلادية   ( التشريعية  (والسنن  فيه  من 

ها تكون احلياة الطيبة املطمئنة للفرد واجلماعة على أساس واليت على    نسانلإل
األ األ  رضهذه  الدار  يف  األبدية  ز ١ة"خر والسعادة  وتعاليمه  وكتابنا    أخر، 

وذلك    اليتوالعرب    القرآين�لقصص   منها؛  السننية  القوانني  استخراج  نستطيع 
حباضرها  القرآن"    ألن البشرية  ماضى  مباضيها   ،يربط  من ،  وحاضرها  فيشري 

 ٢مستقبلها."  إىلخالل ذلك كله 

  

 
 .١١٩ص ،مرجع سابق ،فرادواأل ممالسنن اإلهلية يف األجمدى حممد حممد عاشور،  )١
 .٤٧٩ص ،ولا�لد األ، مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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 املبحث الثاين 

 السنن و�ثريها على التطور االقتصادي 

السنن   السابق عن معىن  املبحث  ، وسنتحدث يف هذا هاأمهيتو قد حتدثنا يف 
املبحث عن ارتباط السنن �القتصاد، و�ثريها على عمليه التطور االقتصادي،  

ال تصنيف  على  نتعرف  أن  جيب  علم   ات دراسوكان  نعرف  مث  االقتصادية، 
وذلك .االقتصاد، مث نعرف التطور، ونوضح عالقة السنن �لتطور االقتصادي

عن طريق عدة نقاط؛ منها دور الباحث االقتصادي يف عملية كشف السنن  
يوجد   ال  وأنه  الدين،  من  جزء  هي  السنن  معرفة  أن  وتوضيح  واستخراجها 

الوصول وأن  واالقتصاد،  الدين  بني  إال    انفصال  يتم  ال  املطلوب  للتطور 
و  التطور،  تضبط  السنن  ألن  �لسنن؛  ، رضاأل  إعمار   إىل  تؤدي�لتمسك 

أن السنن ميكنها حتديد النشاط االقتصادي يف ا�تمع، وسوف   أيًضاونوضح  
 : يتم ذلك من خالل املطالب اآلتية

 االقتصادية وشرح بعض املفاهيم. ات دراستصنيف ال :ولاألاملطلب 
 ودور الباحث االقتصادي. سالماالقتصاد يف اإل :املطلب الثاين

 . اإلهلية عالقة التطور االقتصادي �لسنن :املطلب الثالث
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 ول األاملطلب 
 االقتصادية وشرح بعض املفاهيم اتدراستصنيف ال

 
 االقتصادية   اتدراستصنيف ال :أوالً 

فروع هي: املذهب االقتصادي، والنظام   إىلاالقتصادية    ات دراس" تصنف ال 
االقتصاد وعلم  األ  .االقتصادي،  املنطلقات  املذهب  للمجتمع،  ساسحيدد  ية 

إ�ا مبثابه الرؤية الكلية يف كل مناحي احلياة، ومنها ما يتعلق �القتصاد، وهذا  
(و هو  األخري   االقتصادي  املذهب  �سم  يعرف  تكون    يفالذي  اجلزء  هذا 

الشكل هو  )، والنظام االقتصادي    تعاىلمرحلة استخراج السنن من كتاب هللا  
ترت  والذي  االقتصادي،  للمذهب  املذهب  التطبيقي  أصول  فيه   إىل جم 

واقًعا  يوجد  اقتصادي  نظام  شكل  يف  االقتصادي  املذهب  فتطبيق  إجراءات، 
وكشف  االقتصادي  الواقع  هذا  تفسري  مهمته  االقتصاد  علم  بينما   ، اقتصاد��
االقتصادي   املذهب  فإن  لذا  االقتصادية؛  متغرياته  بني  القائمة  االرتباطات 

 ١واحدة." والنظام االقتصادي وجهان لعمله 
أنْ  والتشريعات    وجيب  االقتصادية  الوضعية  النظم  بني  جمال    اإلهليةنفرق  يف 
 االقتصاد.

صنع    وىلاألف  من  ف  نساناإل"  وشكلها  هو  نفسه،  وخلقها  ابتدعها  الذي 
تلك؛ ومن هنا فهي ختتلف عن األد�ن السماوية اليت و ووجهها هذه الوجهة أ

هللا   و   -أنزهلا  البشرى  -  تعاىلسبحانه  الكون  فليست   أخر ومبعىن    .لتنظيم 
قابلة  للتغيري والتبديل، وإمنا هي نظم مرنة  قابلة  النظم االقتصادية عقائد غري 

 
هـ  ١٤٣٤(  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة  ،سالمية يف اإلاالقتصادالوسطية  رفعت السيد العوضي،    )١
 . ١٨٥ص ،م)٢٠١٣ -
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نفسه قابل للتغيري، هو    -مبدعها وخالقها  –نفسه    نساناإلللتغيري طاملا أن  
اللوائح والقوانني، ويصدر خمتلف التشريعات    يف حياته العادية يسنُّ   نساناإلف

   .١"خرالثورة السلمية من وقت ألو يعلن الثورة املسلحة أهو واإلجراءات، مث 
 

و  الثانية  االقتصادية    هيوأما  اإل  اإلهليةالتشريعات    ئمباد  يفه  سالميف 
  " ألن  وذلك  عامة؛  أخالقية  نظرية    القرآن اقتصادية  على  ينصَّا  مل  والسنة 

نص  و أ وإمنا  معني،  اقتصادي  ومبادئ    القرآنتطبيق  أصول  على  والسنة 
التبديل، وإنه بناء على و اقتصادية معينة صاحلة لكل زمان وغري قابلة للتغيري أ

االقتصادية   واملبادئ  األصول  على   اإلهليةهذه  منها  نستخلص  عليها  املتفق 
أ نظرية  والفكري  النظري  املستوى  و املستوى  وعلى  معينة،  اقتصادية  نظر�ت 

أ  نظاًما  والتطبيقي  أو العملي  النظر�ت  وهذه  معينة،  اقتصادية  النظم و نظًما 
مثَّ  ومن  اجتهادية،  الزمان    االقتصادية  �ختالف  وختتلف  متعددة،  فهي 

إال بقدر تعبريها عن األصول واملبادئ االقتصادية    ة يإسالمواملكان، وال تعترب  
بنصوص   تتجاوزها"   القرآن اليت وردت  املبادى    ،٢والسنة وال  وإن كانت هذه 
، ومن  خر، ومن مكان ألخرت تطبيقها من وقت ألاوالختتلف يف فهمها وحم

 . أخروضع اقتصادي لوضع اقتصادى 
 

 ماهية علم االقتصاد  :�نًيا
 .ويقال: اقتصد يف النفقه ،مل يسرف ومل يقرت :يف النفقة :(قصد)

 ٣والتوزيع.  نتاجإلعلم يبحث يف الظواهر اخلاصه � :(االقتصاد)
 

 .١٣ص ،مرجع سابق ،ية املعاصرة وتطبيقا�ااالقتصادالنظم صالح الدين �مق،  )١
الفنجري،  )  ٢ شوقي  اإلاالقتصاداملذهب  حممد  يف  للكتاب  ،سالمي  العامة  املصرية  )٢٠٠٦(  ،اهليئة  الطبعة   ،م 

 .١٨ص ،الرابعة
 .٧٣٨ص ،مادة قصد ،مرجع سابق ،�ليف جمموعه من األساتذة ،املعجم الوسيط) ٣
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االقتصاد   بقصد هو  و"علم  وحيللها  االقتصادية  الظواهر  يدرس  الذي  العلم 
املنفعة، وقانون   تناقص  اليت حتكمها، كقانون  القوانني االقتصادية  استخالص 

وقانون   والطلب،  العرض  وقانون  املتزايدة،  أهو  جم  أقلالغلة  . ةتكلف  أقل  ود 
ما    و ذ  هو  ف ويدرس  نظري،  �هو  طابع  له  عالقه  وال  فعالً    ألخالقكائن 
و�ذا    ١ا�تمع لفكرة العدالة"   مفهومو اجتاهات الدولة االقتصادية أو السياسة أو أ

وذلك �لنظر    ، التعريف نستطيع أن نقول أنه علم حمايد ال دين وال جنسية له
يت   إليه أحيا�  ولكن  ا�تمعأثر كعلم،  السائدة يف  �لثقافه  أهم    ، االقتصاد  ومن 

الثقافة املسيحية خمتلف عن االقتصاد يف   عناصرها الدين، فاالقتصاد يف ظل 
 .وهكذا..يةسالماإلظل الثقافة 

 ماهية التطور  :�لثًا
 ١٣ص ولاملبحث األ يفقد سبق شرح ماهية التطور 

 
 التطور االقتصادي  ماهية :رابًعا    

نقوم بهو  التطور   املستمر، فعندما  نقوم    ،الظواهر االقتصادية  ةدراسالتغري  مث 
عيوب هذه النظم، عندئذ نستطيع أن نتالشى    يفبتطوير النظم االقتصادية لتال

  وحىت نستطيع التطوير والتغيري فإن هذه  ، عيوب هذة النظم وتطويرها وتغريها
ية والبيئة والظروف  نساناإلاليت هي صًدى للقيم    -"النظم االقتصادية املعاصرة  

تلقائي�ا    -التارخيية تنشأ  ال  فهي  للتغري،  قابله  مرنة  نظًما  تكون  وأن  البد 
طريق   تظهر عن  وإمنا  الطبيعة،  قوى  بفعل  تنشا  مث هي ال  متشابه،  وبشكل 

وسائل   بني  ذا�ا  البيئة  داخل  اخلالق  والتشريعات   نتاجاإلالتفاعل  والقوانني 

 
 . ٦١ص، مرجع سابق ،سالمي يف اإلاالقتصاداملذهب حممد شوقي الفنجرى،  )١
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عن   �هيك  ذاته،  �ا  ويؤكد  ا�تمع،  يرتضيها  اليت  التقاليد    أثراملالئمة 
األ هي  تتطور  اليت  املعنوية  والقيم  البناءة،  نساناإل  فكار�أل  ى خر والعادات  ية 

متعددة   اجتماعيه  ظروف  من  ا�تمع  يسود  ملا  وطبقا  والتكنولوجيا،  و�لعلم 
قابلية الظاهرة  هو  التطور االقتصادي    نَّ � نقول    وبذلك نستطيع أنْ ،  ١معقدة" 

وطرق   واملكان  الزمان  مع  لتتناسب  والتعديل  بني   نتاجاإلللتغيري  والعالقات 
جمتمع و" التغيري الذي يالزم    أيالناس والثقافة السائدة والقائمة بني الناس يف  

جيمع  مشرتك  عامل  املعاصرة  االقتصادية  النظم  أكانت  تطبيق  سواء  مجيًعا  ها 
وسائل  رأمس أن  فطاملا  اشرتاكية،  أم  ماركسية  أم  بتغري   نتاجاإلالية  دائًما  تتغري 

الناس يف مجيع   أساليب معيشة  أن  احلديثة، وطاملا  والتكنولوجيا  العلم  وتطور 
سرعة شديدة ملموسة    يفأحناء العامل تتغري ببطء ملحوظ يف بعض اجلهات و 

ال يثبت على    -ه  أرضخليفة هللا يف    -  نسان اإلوطاملا أن    ، ىأخر يف جهات  
اليت   -حال من جهة الثقافة والعلم والتطور، فإن النظم االقتصادية املعاصرة  

القوى   هذه  جلميع  مباشر  انعكاس  األ  -هي  هي  تتصف  وأن    ىخر البد 
 . ٢�ملرونة والتغيري"

  نظمةائية، أي � وجيب أن حيدث التغيري بصورة علميه خمططة، وليست عشو  
  حتكمها قوانني قد تكون وضعية، وقد تكون إهلية. 

 
 . ١٤ص ،مرجع سابق ،ية املعاصرة وتطبيقا�ااالقتصادالنظم صالح �مق، ) ١
 .١٦ص ،املرجع السابق )٢



-٦٩- 

 املطلب الثاين 
 االقتصادي ودور الباحث   سالماالقتصاد يف اإل

 
 سالماالقتصاد يف اإل :أوالً 

ندخل   أن  نستطيع  اإل  إىلحىت  يف  االقتصاد  نوضح    سالممناقشة  أن  جيب 
األ يف  االقتصاد  أن    نظمةشكل  نستطيع  حىت  املختلفة  الوضعية  االقتصادية 

 يف االقتصاد.  ينستشعر الفرق بني النظم الوضعية والتشريع اإلهل
 

ال يقوم   االقتصادي  منهاايلرأمسالنظام  دعائم  عدة  على  الفردية  ::    ،امللكية 
وحرية ممارسة النشاط حتت شعار ( دعه يعمل،    ،وسوق للتبادل املتطور احلر 

واملستهلكني املنتجني  واملزامحة بني  تراكم    ،واملنافسة  ،دعه مير)،    رأسوكذلك 
ويتميز هذا    ،ة الفرديةأمر هذا النظام يوجد نوع من املغ  يفو   ،املال يف املصارف

منظمة قوانني  ظل  يف  الكاملة  �حلرية  األ  اليتو   ،النظام  اهلدف  ي  ساسيكون 
 الربح. هو منها 

 

االشرتاكأما   االقتصادي  منها   :يالنظام  دعائم  عدة  على  امللكية    :فيقوم 
الشرتاكية أمناط كثرية جيمعها كلها فكرة العدالة لاجلماعية أي ملكية ا�تمع، و 

العاملة   االجتماعية، الطبقة  العامة، وحكم  امللكية  النظام  مييز هذا  ما    ، وأهم 
وإلغاء امللكية اخلاصة؛ حيث ال داعى للملكية اخلاصة، فالكل ينتج حسب  

السعي    طاقته،  وكذلك  احتياجاته،  حسب  �خذ  العدالة   إىلوالكل 
 ه حتقيق الرفاهية للمجتمع. اولاالجتماعية وحم

 

فغاية النشاط    ، مجيع االقتصاد�ت الوضعية تتفق كلها يف ماديتها  أنَّ ويالحظ  
ال وحتقيق  هو  ايل  رأمساالقتصادي  بل  املادي،  وعدم   أكربالربح  منه،  قدر 
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وغاية    ، فئات معينة  يدي�  موالأضراره، مثل االحتكار ومتركز األ  إىلااللتفات  
  نتاجاإلقدر من    أكربحيقق كل جمتمع    أنْ هو  النشاط االقتصادي االشرتاكي  

دون مراعاة للحرية الفردية    إنتاجأعلى    إىلوالتشغيل لكل فرد ��تمع ليصل  
مطلوبة    .لألشخاص الوضعية  االقتصادية  والنظم  املذاهب  يف كافة  فاملادة 

فإنه  مساليف االقتصاد اإل  مرلذا�ا، وذلك خبالف األ جانب مراعاته    إىلي، 
 ، للجانب املادي؛ وذلك ألن النشاط االقتصادي ال ميكن إال أن يكون ماد�� 

اإل يفعله  ما  وكل  البشري.  الكيان  الروحي يف  اجلانب  يغفل  ال  أنه   سالم إال 
  -  تعاىل  –يالحظ املرء يف نشاطه االقتصادي وجه هللا    أنْ هو  �ذا اخلصوص  

" يعمر الدنيا وينميها ليكون حبق خليفه  هو  ومن مث ف،  ابتغاء مرضاته وخشيته
 حيل التكامل والتعاون حمل الصراع والتناقض.هو ه، و أرضهللا يف 

يف كل عمل تقوم   -  تعاىل -إال اإلحساس ��  سالمفما الروحانية يف اإل 
  ، يف كل نشاط اقتصادي تباشره - تعاىلسبحانه و  -خشيته ومراقبته   هيبه، و 

ذلك النشاط إال عمالً ونشاطًا صاحلًا يستهدف  و حبيث ال يكون هذا العمل أ
 ١أي الصاحل العام." ، به وجه هللا

  شئنستعرضها ب ،يقوم على قواعد وخصائص يسالم اإلالنظام االقتصادي و 
  :من التلخيص كما يلي

 

 : يسالم) قواعد االقتصاد اإل١

مؤسس على عقيدة دينية،    أي  ،ي اقتصاد عقيديسالم االقتصاد اإل  العقيدة: )أ
عوامل  هو  و  من  عامالً  والتقوى  اإلميان  من  يف  نتاجاإلجيعل  ذلك  ويظهر   ،

 
 . ٩٥ -٩٤ص ، املرجع السابق )١
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وليس  نتاجاإل مستخلف،  �نه  املسلم  ملعرفة  هذا  ويعود  الربح،  يف  والرغبة   ،
 حتت تصرفه. اليتمالًكا للموارد 

اإل  هي  : األخالق  )ب  غا�ت  من  عليا  امنا  سالمغاية   " الكرمي:  رسولنا  لقول  ؛ 
ي ترمجة لتصرفات سالم، وهي يف االقتصاد اإل١"   األخالقبعثت ألمتم مكارم  

وحظر الغش واالحتكار، وأن   ،مثل التزام الصدق واألمانة  ة،اقتصادية أخالقي
الفقراء، و  الضارة ��تمع، ورعايه  النافعة غري  املشروعات  املسلم  اج  أخر خيتار 

 ية الكثرية يف هذا النظام.األخالقوغريها من القيم التشريعية و  ، الزكاة
والعقاب:  )ت  الثواب  الناحية    نساناإل  قاعدة  من  غريه  عن  خيتلف  املسلم 

ف من كل  هو  االقتصادية،  للثواب  أعمالينتظر  �إلضافة  الدنيوي،  الربح  ه 
األخر األ بعض  عن  يتنازل  وقد  األ  ر�ح وي،  ثواب  يف  طمًعا  ة  خر الدنيوية 
 وي. خر خوفًا من العقاب األو أ
املسلم االجتماعية    أنشطةهذة قاعدة ممتدة يف مجيع    قاعدة احلالل واحلرام:  )ث 

أ البيع  يف  سواء  أو واالقتصادية،  فيمتنع  و الشراء  عن    -مثالً    -االستبدال، 
الربوية؛ أل�ا حمرمة   حمرمة  إسالمالتعامالت  أل�ا  اخلمور  بتصنيع  يقوم  وال  ي�ا، 

 . ي�ا، ويبحث عن ما يشبع احلاجات بشرط أن يكون حالأل.. وهكذاإسالم
 

 : يسالمخصائص االقتصادي اإل  )٢
ثبات التشريعات االقتصادية هو  واملقصود �لثبات    اجلمع بني الثبات والتطور:  )أ

ظروف كل اإلهلية مع  يتناسب  مبا  التطبيق  يف  التطور  �لتطور:  واملقصود   ،
 مكان وزمان. 

 
   .)٢٥٧١(   ،)١٩١/  ١( جه اإلمام البيهقي يف السنن الكربى أخر  )١
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واخلاصة:  )ب  العامة  املصلحتني  بني  لأل  اجلمع  اخلاصة  يف    فراداملصلحة  معتربة 
اإل االقتصادي  معتربةسالم النظام  للمجتمع  العامة  املصلحة  فال    ،ي، وكذلك 

املصلحتني من  أي  على  على    إذاولكن    ،عدوان  اخلاصة  املصلحة  جارت 
 العامة تفضل املصلحة العامة مؤقًتا حىت ال يقع الضر ��تمع. 

والروح:  )ت  املادة  املادية لإل  اجلمع بني  التصرفات  تكون    نسانفجميع  أن  جيب 
 . موالاج الزكاة من األأخر مراقبة ذاتي�ا خوفًا من هللا، وذلك مثل 

ي يقرر أن األصل يف خلق املوارد االقتصادية  سالماالقتصاد اإل  خاصيه الوفرة: )ث 
َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها َوَ�َرَك ِفيَها   " :  تعاىلبدليل قوله  وذلك    ،الوفرةهو  

ٍم َسَواًء لِلسَّائِِلنيَ  َواَ�َا ِيف َأْربـََعِة َأ�َّ وذلك مع مراعاة  ،)١٠فصلت: ("  َوَقدََّر ِفيَها َأقـْ
استخدامها يف  اإلسراف  الوضع  ،عدم  االقتصاد  خيالف  يعترب    يوهذا  الذي 

األ فكر  ساسالندرة هي  الوفرة يف  فكرة  وتكون  اإلميان    نساناإل،  املسلم من 
، وكذلك تكون الوفرة من الرتشيد والبعد عن  األقوات قدر    -سبحانه    –�نه  

 ١السرف والرتف وغريها.

عدالة   يف امليدان االجتماعي تعين ـــــ تعاىل ـــــشريعة هللا  ونستطيع أن نقول " إنَّ 
  تعاىل وشريعة هللا    ،)٧احلشر:  ("    اْألَْغِنَياِء ِمْنُكمْ َكْي َال َيُكوَن ُدولًَة َبْنيَ  "  التوزيع  

ي تعين العمل الدائب، وصيانة املوارد واملنتجات من التبديد  نتاجاإليف امليدان  
أن   من  للطيبات  محاية  االستهالك  ميدان  يف  وهي  وتبذيرًا،  إسرافًا  والضياع 
تستخدم فيما ال ينبغي أن تستخدم فيه، كما تعىن محاية السلوك االستهالكي  

ر�ت، مث  و�ت إلشباع احلاجات، تبدأ �لضرو أولمن البخل والتقتري، وترتيب  

 
 ،يسالماإلكتاب يصدر عن رابطة العامل    ،سالمي يف اإلاالقتصادخصائص النظام  زيد بن حممد الرماين،  :  انظر  )  ١

 .٥٢ص :٢من ص ،السنه اخلامسة عشرة ،١٧٥العدد ،)١٤١٧(رجب 
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احلاجيات، وتقف عند الكماليات فال يتجاوزها السلوك االستهالكي ليقع يف  
بتحرمي الر� وإجياب الزكاة،    -  أيًضا  –وإن شريعة هللا قد جاءت    .براثن الرتف

داعية   جاءت  أساليب    إىلكما  أكفأ  التوزيع  نتاجاإلتبين  أساليب  وأعدل   ،
جة ال تتخلف، وسنه هللا ال تتبدل،  نتي  إىلواالستقامة على هذه الشريعة تقود  

 ١  وفرة اخلريات، وز�دة الطيبات، ورغد العيش، وطيب احلياة."  هيو 
 

 

االقتصادية    األخالقو  التشريعات  ال ميكن فصلها حبجه حتويل   يةسالماإليف 
  كثريًا من االقتصاديني يعتربون أنَّ "    هذه التشريعات لعلم االقتصاد حيث إنَّ 

مب االقتصاد  علم  فجر  عن  فهومانبالج  فصله  تقرر  عندما  جاء  كعلم  ه 
تشويه علم االقتصاد وقع عندما   نَّ �وحنن نقول بدور�    ، يةاألخالقاالعتبارات  

 ٢ حدث هذا االنفصال."
يقربنا من    القرآنوالبحث يف سنن االقتصاد من   االقتصادية    األخالقالكرمي 

اإل السنن  سالميف  �ستخراج   " ألنه  وذلك  مرة   اإلهلية؛  نعود  االقتصاد  يف 
اإل  ىأخر  االقتصاد  جتعل  واليت  لالقتصاد،  زمان  سالم�لقيم  لكل  صاحلًا  ي 

  حكام هناك نظاًما اقتصاد�� بلغ ما بلغ من الدقة واأل  ومكان، فما أحسب أنَّ 
التارخيية واالقتصادية، يصلح لكل    نساناإلواالستجابة لطبيعة   وبيئته وظروفه 

مع العلم �ن النظام   ٣." فروعه و ه تعديل يف أصوله أتناوليزمان ومكان دون أن  
اإل األهو  ي  سالماالقتصادي  من  يرجع    نظمةأقدم   " ألنه  يف    -الوضعية؛ 
ذلك   يعينو   ،ملسو هيلع هللا ىلصأربعة عشر قرً� مع بعثة سيد� حممد    إىل  -أصوله وأسسه  

 
يوسف،    )١ إبراهيم  امليدان  يوسف  يف  اإلهلية  لالقتصاد    ،ياالقتصادالسنن  صاحل كامل  الطبعة    ،يسالماإلمركز 

 .٤٦،٤٥ ص ،م)٢٠١٣ –هـ ١٤٣٤( ،الثانية
 . ٢١ص، مرجع سابق ،ياالقتصاد�ريخ الفكر رفعت السيد العوضي،  )٢
 .١٤ص ،مرجع سابق ،ية املعاصرة وتطبيقا�ااالقتصادالنظم  صالح الدين �مق،) ٣
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ال من  يسبق كالً  التاريخ  حيث  من  االقتصاد  بقرون  رأمسأن  واالشرتاكية  الية 
أنه   ذلك  ويعين  طويلة،  اإلزمنية  االقتصاد  أسس  حتدد  ي سالمعندما 

ي  سالموخصائصه بلغة اقتصادية معاصرة، فإنه ال يقبل القول أن االقتصاد اإل
 ١�خذ من االقتصاد�ت املعاصرة؛ وذلك ألنه يسبقها بقرون كثرية." 

 

 ي يف كشف السننسالمدور الباحث االقتصادي اإل :�نًيا
البحث عن السنن وتوضيحها وشرحها  على الباحث االقتصادي دور كبري يف  

جانب التحليل يف   وحتويلها لفرع من فروع علم االقتصاد، وجيب مراعاة " أنَّ 
الظواهر  سالماالقتصاد اإل الوضعي من مالحظة  االقتصاد  يبدأ كما يف  ي ال 

أنْ  جيب  وإمنا  الناس،  دنيا  يف  جتري  االقتصادية كما  أعمق من    والوقائع  يبدأ 
ومن هنا   ٢والكون."   نساناإليف خلق    اإلهليةذلك، أي �لبحث عن السنن  

  اإلهليةيف البحث يف السنن  يقوموا بدورهم جيب علي الباحثني يف االقتصاد أنْ 
 .يف االقتصاد

 

أنْ  اإل  وجيب  االقتصاد  الباحث يف  دور  أن"  اجلميع  بشقيه  سالميعرف    -ي 
ونظاًما   فهو    -مذهًبا  املنشئ،  ال  الكاشف  �حث  هو  دور  ليس كأي 

مقيد يف الكشف عن حكم هللا يف املسائل  هو  اقتصادي حر يف حبثه، وإمنا  
بنصوص   حم  . ......إخل.والسنة  القرآناالقتصادية  أية  فان  لاولوعليه    ةدراسة 

بغري الطرق الشرعية املقررة  و السنه أو أ  القرآناط االقتصادي خارج نصوص  النش 
متت   اإل   إىلال  االقتصادي سالماالقتصاد  املذهب  يوصف  وال  بصلة،  ي 

أو أ ��ا  و النظم  املختلفة  االقتصادية  عن   يةإسالمالنظر�ت  تعبريها  بقدر  إال 
 

 .١٩ص ،مرجع سابق ،سالمية يف اإلاالقتصادالوسطية فعت السيد العوضي، ر  )١
 .٨ص  ،مرجع سابق ،ياالقتصادالسنن اإلهلية يف امليدان يوسف إبراهيم يوسف،  )٢
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املقررة."  القرآننصوص   الشرعية  �لطرق  والتزامها  إال ١والسنة،  ميكن  وال   ،
من   نوًعا  العمل  هذا  "وأنَّ   أنواعاعتبار  هذه   إىلالسبيل    العلم  عن  الكشف 

العلم جبميع هو    نساناإل  يفآ�ت هللا يف الكون و   إىلوالتعرف    اإلهليةالسنن  
 . ٢ال ميكن أن تتم مبعزل عن العلم."  اإلهليةالسنن  ةدراس  أنَّ  وهذا يعين .أبعاده

 

عمل بشرى  هو  اكتشافها وتطبيقها    السنن ر�نية الصنع إال أنَّ   و�لرغم من أنَّ 
أنْ  علينا  وجيب  للفطرة    إىلنطمئن    حبت،  ومطابًقا  وشامالً  "جاء كامالً  أنه 

البشرية السوية، وملبًيا حلاجا�ا احلقيقية، غري مقيد يف هذه التلبية مبكان، وال  
زمان، وال مبستًوى معني من النمو، وال مبرحلة خاصة من مراحل هذا النمو؛  

ها  أمر من البشر كلها يوم أنزله ما يعلمه  أمرصانعه العليم احلكيم يعلم من  ألنَّ 
و  وغًدا  اليوم  طبيعتها كلَّها،    رضاأل  يرث هللا  أنْ   إىلكله  يعلم  عليها،  ومن 

تلىبَّ هذه احلاجات املتجددة يف   ويعلم كيف ميكن أن  حاجا�ا كلَّها،  ويعلم 
  ٣بوقت، ومل خيصصه مبكان."  ـــــسبحانه  ـــــ ظل هذا املنهج الذي مل يوقته

 

ال يفعل    ،ي كالباحث يف الطبيعيات متاًماسالماالقتصاد اإلفالباحث يف علم  
هللا   وضعها  اليت  احلقائق  الكتشاف  املالحظة  إال  الكون،   ـــــ  تعاىل  ـــــشيًئا  يف 

 اإلهليةوالسنن  ،  ال يُنشئها، بل يكتشف قوانينها فقط �لبحث واملشاهدةهو  ف
السنن    " ألن  إلثبا�ا؛  طويل  لوقت  حتتاج  االقتصاد  على   اإلهليةيف  عملها 

اجها من  أخر مدى أجيال وقرون وحقب؛ فال ميكن استعجال هذه السنن وال  
 

 . ٤٩ص ،مرجع سابق ،سالمي يف اإلاالقتصادملذهب حممد شوقي الفنجري،  )١
مرجع    ،ةيسالماإلاملؤمتر الدويل الثالث عشر للفلسفة    ،ممها يف �ضة األأثر السنن اإلهلية و مود محدي زقزوق،  حم  )٢

 . ١٤صسابق، 
التصور  سيد قطب،    )٣ الشروق  ،يسالم اإلمقومات  السادسة  ،دار  -٣١ص    ،م)٢٠٠٦  –هـ  ١٤٢٧(  ،الطبعة 

٣٢. 
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الواقع املوجود بصور خمتلفة وطرائق متعددة،   إىلتظهر    هيمسارا�ا املرحلية، و 
ا يف كل حادثة على فليس من الالزم أن تتحقق السنة نفسها �لطريقة نفسه

  األحداثمدى الزمان وامتداد املكان، فاحلكمة الر�نية العليا دائًما من وراء  
 ١كلها."

 
 املطلب الثالث 

 اإلهليةعالقة التطور االقتصادي �لسنن 
هلا عالقة مؤثرة وفاعله يف التطور االقتصادي، وذلك من وجهة    اإلهليةالسنن  

ي؛ حيث إ�ا جيب أن تكون القاعدة احلاكمة للتطور  سالمنظر االقتصاد اإل
توجه التطور    اليتمبثابة القوانني الثابتة    هيو   ،يةسالماإلاالقتصادي يف الدول  

تفعل)  وال  (افعل  قاعد   ،بقاعدة:  على  السري  اجتاة  حبسب  التطور  ويرتتب 
السُ  فإن كانت  أنَّ نَّ السنن،  مثالً  تقول  يؤدي    ة  واملكاييل  املوازين  يف  الظلم 

خلراب العمران، فعلى ا�تمع الذي ال يراعي عدم خراب العمران السري على 
املوازين يف  الظلم  عن  االبتعاد  خلراب   ،واملكاييل  قاعدة  ذلك  يؤدي  ال  حىت 

التطور املطلوب على مراد    إىلالعمران، وسوف نوضح كيفية الوصول �لسنن  
و   ـــــ  اخلالق التالية  ـــــ   تعاىلسبحانه  النقاط  وقانون   ،يف  قاعدة  عن  عبارة  ومها 

 :هداف كااليتوحتقيق لألوتطبيق 
 

 
 

 
منوذًجاحممد صاحلني،  )  ١ االستبدال  سنة  القرآنية،  النصوص  يف  اإلهلية  للسنن  الكلية  القواعد  الدويل   ،من  املؤمتر 

 . ٤٧ص ،مرجع سابق ،ةيسالم اإلالثالث عشر للفلسفة 
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 للتطور املطلوبن كقاعدة للوصول التمسك �لسن :أوالً 
يتمسك �لسنن   السنن قاعدة؛ ألن من  نتخذ من  الفهم   اإلهلية جيب أن  يف 

فدول   "   سالم والتنفيذ ميكنه هللا كما وعد، حىت وإن كان على غري دين اإل
اليت جعلتها فتيَّة حىت وقتنا    هيو   ، معظمها عملت بسنة من سنن هللاو الكفر أ

و  �  هياحلاضر،  األخذ  مكامن   سباب سنة  من  واالستفادة  املادية،   القوة 
وقد عملوا �ا، وأحسنوا    ،١وقدرات الكون، وهذه من سنن التمكني."   رضاأل

ال   -سبحانه    ـــــهللا    فهمها، وطبقوها، فنجحوا وتطوروا مع كفرهم؛ وذلك ألنَّ 
، اال أ�ا تكون �بتة،  اإلهليةو�لرغم من طول مده إثبات السنن  ،  حيايب أحًدا

وذلك عكس النظر�ت الوضعية؛ حيث إ�ا " ما ميكن أن يكون اليوم جيب 
غًدا   يرتك  نظرية    ما  إذاأن  ضرورة    أكثروجدت  من  ويزيد  الواقع،  من  اقرتاً� 

فإن كل نظرية ال    ،ذلك أنه نظرًا لعدم قدرة أي كاتب على تصور الواقع كله
�قي الزوا�، و�إلضافة    ي زاوية من الواقع، وتقصر عن أن تغطعلى  حتتوي إال  

 تصبح  الواقع الذي صدرت عنه النظرية يف تطور دائم حبيث ال  فإنَّ   ،ذلك   إىل
  ٢هذه بعد فرتة من الزمن منطبقة على الواقع اجلديد."

عكس   يف    القرآنوهذا  �لثبات  تتصف  سنن  على  حيتوى  والذي  الكرمي، 
مثل ابن خلدون، وجند أن "    ، مفكري االجتماع  أكربمرجع    القرآنو   ، النتائج
أننا نستطيع أن نرتب على جمموعة معينة من الوقائع    إىليلفت أنظار�    القرآن

مبقدما�ا   الصميم  الرتباطها  حمتومة؛  تكون  تكاد  اليت  نتائجها  سلًفا  التارخيية 
  خرن أي �إف  ،اعتماًدا على استمرارية السنن التارخيية ودوامها، وعلى العكس

 
  –هـ  ١٤١٥(  ،دار املعارج الدولية للنشر  ،يف القرآن   ممسنه هللا يف عقاب األعبد السالم بن نصر هللا الشريف،  )  ١

 .٢٣ص، م)١٩٩٤
 . ٥ص ،م)١٩٨٢(، ولاجلزء األ ،دار النهضة العربية ،السياسي االقتصاد فعت احملجوب،ر  )٢
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يؤول  و أ سوف  السنن  هذه  نفاذ  يف  التارخيي  إىلاهتزاز  احلركة  وعدم متييع  ة 
موقف نقيض ملفاهيم احلق والعدل، ومن    إىلانضباطها جزائي�ا، و�لتايل يؤول  

لنا  أ يبني  نطمئن  أن  السنن   أكثريف    القرآنجل  هذه  ثبات  موضع  من 
ا يف صميم الرتكيب الكوين، أساسإ�ا موجودة    .حتوهلاو ونفاذها، وعدم تبدهلا أ

بني    يفو  املتبادلة  العالقات  يفعل    نساناإلقلب  ومل  أن    القرآنوالعلم،  سوى 
 ١" . وجودها وثقلها يف حركه التاريخ أكدكشف عنها النقاب، و 

ومن هذا الثبات للسنن ميكننا أن نتحكم يف عملية التطور االقتصادي؛ وذلك 
  " ولكنه    القرآنألن  فحسب،  ودميومتها  السنن  هذه  ثبات  يؤكد  ال  الكرمي 

دافع حركي يفرض على اجلماعة املؤمنة أن تتجاوز    إىلحيوهلا يف الوقت نفسه  
السابقة   البشرية  الدمار، وأن "حتسن"   إىلمواقع اخلطأ اليت قادت اجلماعات 

قواعد تظهر    اإلهليةالسنن    أنَّ   وهذا يعين  ٢التعامل مع قوى الكون والطبيعة." 
أ  - اتباعها  و �تباعها  أ  -عدم  االتباع  على  املرتتبة  االتباع،  و النتائج  عدم 

السنن  هلذة  التطبيق  وحسن  الفهم  حسن  جيب  املطلوب  للتطور  وللوصول 
 . اإلهلية

 يف ضبط التطور يف ا�تمع  كقانون  دورهاالسنن و  :�نًيا

أنَّ  املعروف  حىت    من  البشرية  �لنفس  ما  تغيري  على  حيث  ما  السنن  من 
لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه   ":  تعاىلقال    ،أن يغري من تصرفاته  نساناإليستطيع  

 
خليل،    )١ الدين  املسلمعماد  العقل  تشكيل  ابن كثري  ،أصول   ، م)٢٠٠٥  –هـ  ١٤٢٦(  ،بريوت  ،دمشق  ،دار 

 .٣٣ص
 .٣٤ص ،املرجع السابق )٢
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ُوا َما �ِ   أمر َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمْن   ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  إذا وَ   نفسهم ا�َِّ ِإنَّ ا�ََّ َال يـَُغريِّ
ُ بَِقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ   . )١١الرعد:  ("  َأرَاَد ا�َّ

أحد جوانب احلياة، خيضع ملا ختضع له  هو  " واجلانب االقتصادي من احلياة  
املنضبطة املطردة الوقوع، اليت   ــــــ  تعاىلــــــ  بقيه جوانبها؛ أي أنه خيضع لسنن هللا  

مثَّ  ومن  أحد؛  منها  يستثىن  للن  فإنَّ   ال  الصحيح  ��تمعات،  هو  املدخل  ض 
التخلف   من  �ا  اليت   إىلواالنتقال  السنن  عن  �لبحث  يكون  إمنا  التقدم، 
وحم العمليات،  هذه  احلياة  اولحتكم  بناء  يف  استخدامها  مث  عليها،  الوقوف  ة 

أن يغري من الظواهر االقتصادية  نساناإلوبذلك يستطيع ، ١  وإ�اض ا�تمع."
أن يكبح نفسه عن اإلسراف والرتف،    نساناإلاستطاع    إذايف ا�تمع، فمثالً  

يؤثر بذلك يف االستهالك، وبذلك    اإلهلية وتعلم سنن هللا   أن  استطاع  فيهما 
لألجيال وطبقوها    إذا وعلمناها  وتعلمناها  االقتصاد  اهتممنا �ستخراج سنن 

التحكم يف عملية التطور، بل وتوجيهه    إىلعلى نفوسهم فسوف نصل وقتها  
   .ع التعامالت االقتصاديةمراد هللا يف مجي إىل

التطور، ولكن يف إطار   الكرمي الذي ميتاز    القرآنونستطيع هنا التحدث عن 
االختيار،  و ال يقبل االنتقاء أ  ــــــوالسنة    لقرآناملاثل �  ــــــ  �لثبات "فالوحى اإلهلي 
عامة، وإمنا  و التفكري وتوظيفه لتحقيق مصاحل خاصة أو وال جيوز تطويعه للواقع أ

اعتباره   رغم  البعض    ــــــيظل  بكل   ــــــعند  احلياة  حيكم  عام�ا  إطارًا  الرتاث  من 
   ٢ انفلتت خارجه وقع االحنراف." إذاجوانبها، ويدعها تتطور داخله، ف

 
 .١٢،١١مرجع سابق، ص  ،ياالقتصادالسنن اإلهلية يف امليدان يوسف إبراهيم يوسف، ) ١
 .٥٥ص ،مرجع سابق ،ي سالماإللسنن الر�نية يف التصور اان، هو راشد سعيد ش )٢
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احلياة العملية    إىلحتويل الدين من حياة الرفوف  هو  والذي جيب أن حيدث   
حركة،    إىل  ــــــلتوها    ــــــالتطبيقية؛ وذلك ألنه " ال قيمة للمعرفة اليت ال تتحول  

لل  قيمة  قيمة   يةسالماإل  ات دراسوال  وال  معاهدها،  وشىت  مناهجها  شىت  يف 
غة مبضمو�ت  دمالكتظاظ رفوف املكتبات �لكتب الدينية، وال �كتظاظ اآل

  شئ العلم الديين    .العلم الديينهو  ، وليس  سالماإلهو  هذا ليس    .هذه الكتب
نظام،    يزاول يف  ويتمثل  الواقع،  يف  ويعيش  ا�تمع،  يف  ويطبق  احلياة،  يف 
   ١ سيادة هذا النظام."هو  سالمواإل

أنه   واإلجابه  ؟  فقط  السنن ورصدها  استخراج  يكفي  أرد�    إذا"  ولكن هل 
السنن   مع  اإلجيايب  استقرائها ورصدها،    اإلهلية التفاعل  نقتصر على جمرد  فال 

تتبعها يف �ريخ البشر، بل يتحتم علينا أن و سواء من خالل نصوص الوحى أ
حىت    اإلهلية قواعد كلية هلذه السنن    -  من خالل االستقراء والرصد  -نستنبط  

التنظري؛ و  الفكرية من حيث  املنظومة  مث حنسن التعاطي الفّعال نستكمل  من 
التطبيق."  من حيث  العاملني،    القرآنو   ،٢معها  وكل  األزمان  لكل  أتى  الكرمي 

يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعاَلِمنيَ "  :  تعاىلقال    ُ ا�َّ َعَلْيَك ِ�ْحلَقِّ َوَما  ُلوَها  "   تِْلَك آَ�ُت ا�َِّ نـَتـْ
لَِيُكوَن "  :  تعاىلوقال    ،)١٠٨آل عمران:  ( َعْبِدِه  َعَلى  اْلُفْرقَاَن  نـَزََّل  الَِّذي  تـََباَرَك 

واخلطاب يف اآليتني للعاملني لكل األزمان ولكل   ،)١الفرقان:  ("    لِْلَعاَلِمَني َنِذيًرا
فإنَّ  وبذلك  ليتعلم    القرآن  البشر؛  الغابرين  قصص  العاملني  على  يقص 

هللا   حث  وقد  العاملني،  مستقبل  على  ذلك  لينعكس    -  تعاىل  -احلاضرون 
يف والسري  والبحث  والتدبر  التفكر  محَّل    رضاأل   على  قد  الكرمي   القرآنو" 

 
 .٢٥ص ،مرجع سابق ،يسالم اإلمقومات التصور سيد قطب،  )١
منوذًجاحممد صاحلني،  )  ٢ االستبدال  سنة  القرآنية،  النصوص  يف  اإلهلية  للسنن  الكلية  القواعد   ،مرجع سابق  ،من 

 .٤٦ص
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والشواهد مسؤول  نساناإل األمثلة  له  وذكر  له،  شقه  الذي  الطريق  متابعة  ية 
ا التطبيقية  استخراج هو  حتمل مسؤوليته    إىللكثرية عليه، ودفعه  والنماذج  يف 
السنن   ودعاه    ىخر األ  اإلهلية واستكشاف  وا�تمعات،  الكون    إىل املبثوثة يف 

التجربة وكل وسائل املعرفة  أعمالتها عن طريق تقليب النظر يف الكون، و دراس
وسعادته، كما    نساناإلمعرفة قانون مصلحة    إىلفيه، وتسخري كل ما يصل به  

واأل  ةدراس  إىل  -  أيًضا  –دعاه   ا�تمعات  حركة  ومتابعة  يف    ممالتاريخ  فيه 
 رض األ  السري يف  إىلأطوار تكو�ا ومنوها واحنطاطها ومو�ا من خالل الدعوة  

هللا   سنن  األ  -  تعاىل  -الكتشاف  استقراء    فراديف  طريق  عن  وا�تمعات 
من الداخل    األحداث حوادث التاريخ، والبحث عن القوانني اليت حتكم هذه  

عليها حركة التاريخ ونظام    ــــــ   تعاىل  ــــــأي: البحث عن السنن اليت أجرى هللا  
  ١واجلماعات." ممواأل فراداأل

والتطور العشوائي للمجتمعات بال قوانني وال ضوابط تنظم هذا التطور، هي  
��تمعات   مقبولة؛ أل�ا ستودي  وعندما   إىلفكرة غري  مدروس،  تطور غري 

يضع لنا اخلالق هذه القوانني يعطي �ا الفرصة للتطور املدروس؛ ألنه لن يعلم 
تعترب القوانني   اإلهليةلسنن  البشر على الوجه احلقيقى إال رب البشر. وا  حوال�

املستمر يف   �لتأكيد  يتمثل  وهذا   " البشر  تصرفات  لتحكم  اختارها هللا  اليت 
واأل  األنبياءعلى قصص    القرآن اجلماعات  وجود    مموتواريخ  وعلى  السابقة، 

سنن ونواميس ختضع هلا احلركة التارخيية يف سريها وتطورها وانتقاهلا من حال  
ويالحظ ٢حال."   إىل فسوف   نساناإلفهم    إذاأنه    ،  مثالً  االقتصاد  سنن 

 
 .٣٨ص ، مرجع سابق ،يسالماإلالسنن اإلهلية يف الفكر  مفهومحازم زكر� حميي الدين،  )١
 .٣٢ص، مرجع سابق ،صول تشكيل العقل املسلمأعماد الدين خليل،  )٢
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  إذاإال    نسان اإليستفيد من الظواهر، ويتقن التعامل معها " فالكون ال خيدم  
كيف يستثمر ظواهره، ويستفيد من خزائنه، ويعرف القوانني    نساناإلفهم هذا  

األ  سباب واأل هذه  فمعرفة  مبكنو�ته؛  االنتفاع  على  تعينه   سباباليت 
معها  و أ  -وخصائصها   والتعايش  التعامل  املعرفة   -اتقان  من  آفاقًا  تفتح 

يف ذاته حتقيق هو  واإلعمار ال حدود هلا، والرسوخ يف هذه املعرفة وتطبيقا�ا  
اليت   قوله    أمرلالستعانة  عند  �ا  آ�َ "  :  تعاىلهللا  َوِيف َسُنرِيِهْم  اْآلفَاِق  ِيف  تَِنا 

فصلت: ("   َشِهيدٌ   شئ  َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ  أوملْ َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َهلُْم أَنَُّه اْحلَقُّ    أنفسهم
تمكن  يف االقتصاد حىت ن  اإلهليةه مجع السنن  اولولذلك جيب علينا حم،  ١" )٥٣
حققت    إذا؛ ألنه "  داملسلمون يف االقتصان فكرة كلية وتصورًا ميلكه  يكو ت  من

وراعت   يةسالماإلاألمة   العوائق،  وأزاحت  له،  و�هلت  التمكني،  مقومات 
 ٢السنن الر�نية فلننتظر وعد هللا الذي ال يتخلف." 

   رضاأل يضمن إعماركتطبيق لتطور �لسنن  االعتماد على ا :�لثا

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُرتَدُّوَن  "  :  تعاىلقال   َعاملِِ   إىلَوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى ا�َّ
ُتْم تـَْعَمُلونَ   .)١٠٥التوبة:  ("  اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ

اْأل "  :  تعاىلوقال   ِيف  ِسريُوا  اْلُمَكذِِّبنيَ   رض ُقْل  َعاِقَبُة  اْنظُُروا َكْيَف َكاَن  "   مثَُّ 
حركة للعربة والتطور على  هو  حركة للتطور، والسري  هو  والعمل    ،)١١األنعام:  (

اإل و"  السنن،  ويدع  سالمقوانني  اجلمود،  الدائبة  و يرفض  واحلركة  للحركة، 
الع  سالماإل   أنَّ   تكمن يف  املستمرة التطور  قيم    أقليقبل  الذي حتكمه  الصاحل 

 
 . ٧٩ص، مرجع سابق ،يسالماإلالسنن الر�نية يف التصور  ان،هو راشد سعيد ش) ١
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع    ،ة يف ضوء القرآن الكرمي يسالماإلالتمكني لألمة  حممد السيد حممد يوسف،    )٢

 .٣١ص ،م)١٩٩٧ –هـ ١٤١٨(، وىلالطبعه األ ،والرتمجة
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احلق واخلري والفضيلة، وتضبطه موازين العدل الذي أنزل هللا به كتابه، وبعث  
كالمها مرفوض يف نظر   ،كاجلمود البليدهو  به رسوله، أما االنطالق العربيد ف

  ١"سالماإل

أن    -  تعاىل  -ألنه من سنته    ؛رضاأل  الضامن إلعمارهو  ذن التطور املستمر  إ
ومن عليها يف حالة حركة دائمة للتقدم والتطور؛ وذلك خلضوع    رضتظل األ

من  البد  ولذلك  الساعة؛  تقوم  حىت  والفكرى  العمراىن  التطور  لسنة  الكون 
األمة كافرة؛  هذه  وإن كانت  احلضارة، حىت  وبناء  العمران  لقيادة  أمة  وجود 

وعمران تطور  لضمان  األمة    رضاأل  وذلك  أن  مالحظة   ستسود  اليتمع 
سنها   اليتستسري على سنن هللا    اليتاألمة    هيوتتمكن من عمرا�ا    رضاأل

لتسيري هذا الكون وتنظيمه على مراد خالقه. وجيب أن حيذر املسلمون أ�م  
مل يبحثوا عن سنن هللا ويطبقوها فإن هللا سوف يستبدل �م غريهم، فيقول   إذا
"  والتحذير من البخل:    اإلنفاق ذرًا من االنصراف عن  حم  -  تعاىلسبحانه و   -

َا يـَْبَخلُ  ُتْم َهُؤَالِء ُتْدَعْوَن لِتُـْنِفُقوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّ  َهاأَنـْ
تـَتَـَولَّْوا   َوِإْن  اْلُفَقَراُء  ُتُم  َوأَنـْ اْلَغِينُّ   ُ َوا�َّ نـَْفِسِه  َيُكونُوا َعْن  َال  مثَُّ  َغْريَُكْم  قـَْوًما  َيْستَـْبِدْل 

وجيب معرفة " أن االستبدال ال يتحتم أن يكون دائًما    ،)٣٨حممد: ("    َأْمثَاَلُكمْ 
�ملؤمنني،   أأولللكافرين  �ملوحدين،  أو لمشركني  �ملهتدين،  املنحرفني و الضالني 

الصحيح يف هو  هل الشر �هل اخلري، بل رمبا يكون العكس  أوأل�ملستقيمني،  
اإلحلاد، ويضعف   أهل  وينتعش  أهل اإلميان،  فينزوي  التاريخ،   أصحابواقع 

ويستقو  ظلًما    ىالدين،  ال  املشركون،  وينتصر  التوحيد،  أهل  وينهزم  أعداؤه، 
 

الصياد،    )١ اإلهلية مب أحالم  السنن  الكونية واالجتماعية  فهومعالقه  العلوم  الثالث عشر    ،السببية يف  الدويل  املؤمتر 
ة بني االختالف املشروع يسالماإلالصحوة  يوسف القرضاوي،  وانظر:    ،٢٤٩ص  ،سابق  مرجع  ،ةي سالماإلللفلسفة  

 بتصرف.  ٦٣-٦٢ص ،م)١٩٨٩( ،والتفرق املذموم
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ين، ولكن ألن أهل الشرك أخذوا بسنن الكون اليت خر ني، وال جماملة لألوللأل
والنصر  والغلبة  والسيطرة  والنفوذ  واهليمنة  والقوة  والتفوق  النجاح  هلم  تضمن 
عظامنا   يف  ينخر  اإلميان  أهل  ضفاف  على  بينما  واالستعالء،  والتمكني 

الدين، والركون   املطلقة اجلوفاء، واإلغراق يف    إىلالتواكل على حقانية  اخلريية 
اٍض كان تليًدا، ال صلة بيننا وبينه اال اجرتار ذكر�ته دون اإلفادة من دروسه م

 ١وعربه، ودون اختاذ مطية نصلح �ا حاضر�، ونستشرف �ا مستقبلنا"

نا  يدي فشل احلاضر من أنفسنا و�  إىلفنحن من حتول من النجاح يف املاضي  
مُ "  :  تعاىللقوله   َيُك  َملْ  ا�ََّ  �َِنَّ  َما َذِلَك  ُوا  يـَُغريِّ َحىتَّ  قـَْوٍم  َعَلى  َعَمَها  أَنـْ نِْعَمًة  ًا  َغريِّ

يٌع َعِليمٌ   نفسهم�ِ  . وهذا " تقرير لعدل هللا يف معاملة )٥٣األنفال:  ("    َوَأنَّ ا�ََّ مسَِ
ويقلبوا   سلوكهم،  يبدلوا  أن  بعد  إال  إ�ها  وهبهم  نعمة  يسلبهم  فال  العباد، 

االبتالء واالختبار من    .يغريوا ما �م مما اعطاهم إ�هأوضاعهم، ويستحقوا أن  
األ اجلانب  ومن  جانب،  من  هذا  يشكروها،  ومل  يقدروها  مل  اليت    خرالنعمة 

املخلوق   هذا  اآلية  تنفذ    أكرب  نسايناإلتكرم  به  هللا  قدرة  جتعل  تكرمي حني 
القدري يف حياة    نساناإلوجترى عن طريق حركة هذا   التغيري  وعمله، وجتعل 

الناس مبني�ا على التغيري الواقعي يف قلو�م ونيا�م وسلوكهم وعملهم وأوضاعهم 
 ٢"نفسهماليت خيتارو�ا أل

إهلية أسس  على  املبنية  املقدمات  �ن  القول  الر�نية    هيو   ـــــ  وميكن  ـــــ السنن 
ن  �وكذلك نستطيع أن نقول    -  تعاىل  -النتائج اليت سنها هللا    إىلستؤدي  

 
منوذًجاحممد صاحلني،    )١ االستبدال  سنة  القرآنية،  النصوص  يف  اإلهلية  للسنن  الكلية  القواعد  ، مرجع سابق  ،من 

 . ٤٣٣ ،٤٣٢ص
 .٤٣٣ص، املرجع سابق )٢
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يؤدي    اإلهليةالسنن   الذي  التطور واجتاهه  يتبعها طريقة  ملن  النتائج    إىلترسم 
لسري   - تعاىل -هي اخلطة الر�نية اليت أرادها هللا  اإلهليةاملطلوبة، وكأن السنن 

املقدمات، وإن مل خيرت املسلمون  املرجوة من  النتائج  التطور واإلعمار وحتقيق 
اإلعمار �لسنن فسوف خيتار هللا غريهم لإلعمار �لسنن؛ وذلك ألن اإلعمار  

 . تعاىلاتبعت سنته  هإرادة هللا على يد أي أم

 هداف النشاط االقتصادي أالسنن حتدد  :رابًعا

للسنن   االقتصادي   اإلهليةوجتميعنا  النشاط  هدف  حندد  جيعلنا  االقتصاد  يف 
ال  " ألن  وذلك  مذهيب   يةسالماإلاالقتصادية    ات دراسمسبًقا؛  طابع  ذات 

كائن، وإمنا تعاجل  هو  ما    ةدراسوتطبيقي؛ إذ إ�ا ال تعاجل االقتصاد كعلم أي  
يهم   ةدراساالقتصاد كمذهب ونظام، أي   أنه ال  ما جيب أن يكون، وذلك 

هو  تفسري الظواهر االقتصادية واستخالص قوانينها، وإمنا الذي يهمه    سالماإل
  ١حتديد أهداف النشاط االقتصادي وكيفيه تنظيم ذلك النشاط"

النتائج �لتأكيد؛ ألنه وعد   وبعد حتديد اهلدف والسري على السنن ستتحقق 
للتكرار،    -  تعاىل  –هللا   قابلة  السنن  وذلك ألن  خيلفها؛  اليت ال  وال وسنته 

السنن   مع  التعامل  ما جيعل  وهذا  حتققها،  توفرت شروط  دامت  ما  تتخلف 
مل    إذاتعامالً حمكوًما ومنضبطًا ومضمون النتائج، وجيب أن نعرف أن املسلمني 

و   أسباب حيدثوا   والعلو،  األ   إذاالنجاح  هذه  فهم  سباب "جهلوا  يف  وقصروا   ،
وا الكون  أجراها يف  اليت  وعاداته  وقوانينه  ال  سنن هللا  الكون  هذا  فإن  حلياة، 

تعليل   إىليستجيب هلم، وسيكونون عبيًدا له ال سادة؛ ومن مث فإ�م مييلون  

 
 .٤٦ص، مرجع سابق ،سالمي يف اإلاالقتصاداملذهب حممد شوقي الفنجرى،  )١
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والظنون  واألوهام  �لتخمينات  فيه  جترى  اليت  والتغريات  وسننه  حوادثه 
   ١واخلرافات والتعلق بقًوى خفية"

ي حيكم كل التصرفات بني  سالمويف احلقيقة كل الطرق واضحة والتشريع اإل 
بقوانني   وجمراته  بكواكبه  الكون  وحيكم كل  البشرية،  النفس  وحيكم  البشر، 

و  أ  نساناإلحمكمة،  معني  لدين  انتمائه  أن  و مبجرد  عليه  جيب  معني  مذهب 
وهذا   والتطبيق،  الفهم  حيث  من  ويلتزمها  ومبادئه  قواعده  على حيرتم  ينطبق 

هذا الدين يضع    إىلمبجرد انتمائه اجلاد    نساناإل، كذلك فإن "سالمدين اإل
نفسه وقدراته يف سياق واحد وتوجه واحد وجمًرى واحد مع خالئق هللا كافة  
مواقع  سيتجاوز  إنه  الكون،  يف  العاملة  ونواميسه  الطبيعة  يف  املأخوذة  وسننه 

فاعليت وتضعف  الطاقة  تفتت  اليت  مع    إىل..  .هااالرتطام  والتناغم  االنسجام 
املتبادل إليهالسنن والنواميس، سوف يضيف   ا و�خذ منها، ومن هذا الشد 

من هذا الوفاق، من هذا األخذ والعطاء على الدرب الواحد �لقانون الواحد  
(طاقة) فذة يف ميدان الفعل   إىلاملؤمن    نساناإلصوب اهلدف الواحد يتحول  

إشعاعها  العطاء واإلبداع شعلة متوهجة ميتد  واإلجناز، قدرة مذهلة يف جمال 
...  .آفاق العامل فتتبني مالمح الطريق  إىلأعماق الذات فيضيئها، ويدفعها    إىل

 ليس مثة تفتت يف الطاقة، وال غموض يف الطريق، وال ضياع لألهداف.  

بقوة اختزال مدهشة ملواضعات الزمان   -فرًدا ومجاعة    -املسلم  يومها ينطلق  
ميكننا القول �ننا لن   - أيًضا -ومن هنا  ،٢أهدافه املرجتاة"  إىلوصوالً  واملكان

ننتظر حدوث الظاهرة لتحليلها وإصدار قوانني لضبطها، ولكننا هنا سنتحكم 
 

 .٤٢٢ص ،مرجع سابق ،يسالماإللسنن الر�نية يف التصور ان، اهو راشد سعيد ش )١
 .١٥ص ،مرجع سابق ،أصول تشكيل العقل املسلمعماد الدين خليل،  )٢
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السنن الر�نية والتفاعل   هي ، و اإلهلية يف حدوث الظاهرة ابتداء بفهم القوانني  
معها واالنتفاع �ا، وكأننا جئنا �ملعرفة املسبقة من خالق الكون مبا سيحدث 

أ �لسلب  سواء  نتائج،  احملكمة  و من  الكون  خالق  بقوانني  ورضينا  �إلجياب، 
وطبقناها لتنتظم أفعالنا، ولتنضبط حياتنا    ـــــ   تعاىلسبحانه و   ـــــالنابعة من علمه  

ية، فال حنتاج لقوانني وضعية إال يف النادر طبًقا حملد�ت العصر؛ ألنه  االقتصاد
مع القوانني األصلية   عارضتتال مانع من اكتشاف قوانني وضعية ما دامت ال  

يات فتكون هي السنن اليت تضبط األفعال ساسالكرمي، أما األ  القرآناملنزلة يف  
ع ومثل  الرزق،  جللب  العمل  ومثل  اإلسراف،  عدم  ومثل مثل  االكتناز،  دم 

 وهكذا.،املال وعدم متركز الثروة...  رأس تطبيق الزكاة لدورة 

 املبحث الثالث 

 :يف السنن ينيسالماإلبعض املفكرين  أراء

وجدت أن   يعندما بدأت أحبث يف قضية السنن االقتصادية ألقوم بعمل حبث
من قلة و ا تشكمجيعها تقريبً   اإلهلية معظم الكتا�ت احلديثة عن موضوع السنن  

القدامى   للعلماء  ضمنية  ا�امات  ووجدت  الكتا�ت،  وقله  العلمية  املادة 
 إال يف بعض الكتا�ت القليلة النادرة.  فهوم�مهاهلم هلذا امل

كعلم سنين فعالً كانت غائبة، ولكن ما  و وميكن القول �ن السنن كفقه سنين أ 
 ، أن الثقافة السننية مل تكن غائبة أبًدا عنهم وعن فكرهم وآرائهمهو  الحظته  

�لوع يتمتعون  العلماء كانوا  هؤالء  أن  آرائهم  استخراج  عند    يويالحظ 
السننية،   القواعد  يدونوا  مل  وأ�م  السنين،  حيولوها  والتطبيق  له    إىلومل  علم 

فيها   استطاعوا  لقرون عديدة  تطبيقها يف حيا�م  استطاعوا  ولكنهم  مناهجه، 
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السنين والوعي  الفهم  �ذا  التاريخ  حركة  جنمع   أيًضاو   ،قيادة  وحنن  علينا 
دهم �لتقصري يف البحث، وجيب  هو  هم وتفسريا�م أّال نصف جأراءهم و أفكار 

قصروا يف تدوين وكتابة هذه العلوم،    ��معلينا أّال نضع إحياءات يف كتا�تنا  
توصلوا   ما  أخذ  علينا  جيب  ولكن  يدونوها،  ومل  أمهلوها  هذه    إليهوأ�م  من 

للوصول   نطمح  الذي  السنن  علم  لتأسيس  عليه  والبناء  يف كل    إليه العلوم 
وسأا�االت  ج   أفكارأقدم    أن  حاول ،  ومن  املسلمني  العلماء  من  هو  بعض 

الوع لتوضيح مدى  "    يدهم  العلماء  املطلوب  السنين هلؤالء  تقييم هو  فليس 
د والتزامها �لفقه السنين من خالل البحث يف علم خاص  هو  سننيه تلك اجل

املطلوب   وليس  صلة  هو  �لسنن،  هلا  اليت  النصوص  وكمية  حجم  اكتشاف 
ولكن السنن،  �لسنن  هو  املقصود    بلفظة  العلم  حتول  نكتشف كيف  أن 

  نساناإلوعي سنين حيمله    إىلثقافة سننية و   إىلوااللتزام �لسنن والفقه السنين  
الفكر   عمليات  يقود  عملي�ا  ومنطًقا  يومية،  ممارسة  أصبح  بشكل  وا�تمع 

  .١والنظر واملمارسة والفعل احلضاري يف عمومه" 

السننية  أوقد   �لثقافة  يتمتع  الذي  ا�تمع  أن"  واملفكرون  العلماء  ثبت هؤالء 
واالجتماع  هو   واملنهج،  واملعرفة  االعتقاد،  جمال  يف  عمله  ينسجم  الذي 
هللا  البش  سنن  مع  احلضاري،  والعمران  و   -ري،  وبعبارة  ،  -  تعاىلسبحانه 
مع السنن    آدما�تمع نشاطًا ال يتص  أفراديصبح النشاط الذي ميارسه    ،ىأخر 

 . ٢  "اإلهلية

 
 .٧٦ص، مرجع سابق  ،املبكر يسالماإلقضية السنن اإلهلية يف الفكر عبد العزيز برغوث،  )١
 .٦٦ص  ،املرجع السابق )٢
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  يني سالماإلبعض املفكرين    أراءاستعراض    ةدراسيف هذا اجلزء من ال  حاولوسأ
السنن   موضوع  من   اإلهليةيف  آرائهم  استعراض  وسيتم  العصور،  خمتلف  يف 

السنين،    إىلاألقدم   وفهمهم  ثقافتهم  على  التعرف  نستطيع  حىت  األحدث 
الوفاة    أراءوسنعرض   لتاريخ  الزمين  الرتتيب  مراعاة  مع  واملفكرين  للعلماء 

 :وسيكون كاآليت

 :قدمنيالسنن يف فكر بعض املفكرين األ : ولاألاملطلب 

 م). ١٦٤-هـ ٤٥٦يف ( ىفاملتو  ابن حزم :أوالً 

 م).١١١١ –هـ  ٥٥يف (  ىفحامد الغزايل املتو و أب :�نًيا 

 م). ١٣٢٨ –هـ  ٧٢٨يف (  ىفابن تيمية املتو  : �لثًا
 

 السنن يف فكر بعض املفكرين املعاصرين:  :املطلب الثاين

 م).١٩٥-هـ  ١٣٢٣يف ( املتوىفاإلمام حممد عبده  :أوالً  

 م). ١٩٣٥ –هـ  ١٣٥٤( يف املتوىفحممد رشيد رضا  :�نًيا 

 م).١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦يف ( املتوىفسيد قطب  : �لثًا

 م). ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣يف (  املتوىفرابًعا: مالك بن نيب 
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 ول األاملطلب 

 السنن يف فكر بعض املفكرين األقدمني 

 اإلمام ابن حزم:  :أوالً  

 : السنينفكره 

أي   قدر استطاعيت ـــــ  يحبث حسب    ـــــيف احلقيقة إننا ال جند يف تراث ابن حزم  
، ولكنه من املفكرين الذين اهتموا �لكتابة  اإلهليةصرحية ملصطلح السنن   إشارة

 اإلهلية السنن    أنواعالغابرة �عتباره من أهم    ممعن التاريخ والتعلم منه ومن األ
 َيِسريُوا ِيف أوملْ "  :تعاىلقال  قد  ف  ،يف كتابه العزيز  -  تعاىل   -ا هللا  إليهاليت نبهنا  

ًة   رضاْأل  قـُوَّ ُهْم  ِمنـْ َأَشدَّ  ُهْم  ْبِلِهْم َكانُوا  قـَ الَِّذيَن َكانُوا ِمْن  َعاِقَبُة  فـَيَـْنُظُروا َكْيَف َكاَن 
ُ ِبُذنُ   رض َوآَ�رًا ِيف اْأل   ، )٢١غافر:  ("    وِ�ِْم َوَما َكاَن َهلُْم ِمَن ا�َِّ ِمْن َواقٍ فََأَخَذُهُم ا�َّ

مل يفسر التاريخ مبنهج منظم،  هو  وحيتل التاريخ حيزًا من مؤلفات ابن حزم، ف
 ، سالممثل جوامع السري، مجع فتوح اإل  ،وإمنا كان جهده واضًحا يف مؤلفاته

اء وأ�مهم �ألندلس، وكتاب غزوات املنصور  مر وأمساء اخللفاء، ذكر أوقات األ
، وكذلك نوادر األخبار، كما يف رسالته نفط العروس، وحتدث عن أمرأيب ع

علم النسب كما يف كتاب مجهرة أنساب العرب، وكتاب نسب الرببر، وكذلك  
و  ومراتبها  اخللفاء  سري  قسم  يف  والسياسة  اإلمامة  الواجب   إىلالندب  كتابه 

 منها. 
 : وحيدد ابن حزم الغا�ت اليت ميكن أن حنققها من االطالع على التاريخ منها

 التزهد يف الدنيا مبعرفة تقلبها �هلها.  -١
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القدوة احلسنة إذ يقف املرء على محد املتقني فريغب فيها، ومساع ذم الرذائل  -٢
 قت املفسدين. فيكرهها، ويعرف أخبار الصاحلني فيحب أن يكون منهم، ومي

 من العمران للخراب.  حوالالعربة �لفناء وتعاقب األجيال وانتقال األ -٣

حزم   ابن  عند  الوجهة    أمهيةوللتاريخ  من  الفرد  شخصيه  بناء  ية  األخالقيف 
والنفسية، وخاصة وأن دارس التاريخ ال حيتاج لشيخ يوجه خطأه، بل يستطيع 

التاريخ االعتماد على نفسه تاريخ مكانة هامة يف نظر ابن غري أن لل   .دارس 
ف �هو  حزم،  القائلني  مع  ذيتفق  التاريخ"علم"  متميزة و ن  وغا�ت    ،خصائص 

 ١. موقع التاريخ فيها  أمهيةوينفرد ابن حزم بتصوره اخلاص للعلوم و 

ويتحدث حمقق رسالة يف مداواة النفوس يف املقدمة فيقول: " وقد نبهتين هذه 
ئك الرواد الذين مهدوا البن  أولأن ابن حزم رمبا كان من    إىلاملذكرات وغريها  

ودلتين  الرجلني،  بني  أقارن  فذهبت  االجتماع.  علم  لوضع  طريقه  خلدون 
ا أن التاريخ علم شريف  املقارنة على اتفاقهما يف بعض املظاهر، مثل اعتقادمه

على   يوقفنا  ألنه  األ  أحوالالغاية  من  و   مماملاضني  أخالقهم  يف    األنبياءيف 
يف  .سريهم يرومه  ملن  االقتداء  فائدة  ذلك  يف  تتم  حىت  الدين    أحوال.. 

 .٢والدنيا" 

وكذلك جند البن حزم كتا�ت يف السنن النفسية وطبائع النفوس مثل كتا�ته  
طوق   البشرية يف  للنفس  حزم  ابن  فيها  فيتعرض  واألالف  األلفة  يف  احلمامة 

مث يتحدث عن كيفية   ،ى، وما تتعرض له النفس من اآلالم و  ووقوعها يف اهل
 

األندلسي:  انظر  )١ حزم  ابن  عباسإ  :حتقيق  ،رسائل  لل  ،حسان  العربية  الثانية،    ،والنشر  اتدراساملؤسسة  الطبعة 
 .٧ – ١ص، اجلزء الثاين ،م١٩٨٧

 . ٣٣١ص ،املرجع السابق  )٢
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ى يف النفس �لتعفف، وحتدث عن دوافع الرذيلة الكامنة يف  و  التغلب على اهل
ووجه   النفس،  من   إىل أعماق  الدوافع  هذه  على  والتسامي  التغلب  كيفيه 

 منابتها �لتوجيه للزهد والتعفف.

يتحدث عن الصراع داخل النفس البشرية بني اخلري والشر،    -  أيًضا   -  هجند
النفسية السنن  من  هذا  وكل  واحلالل،  يف     فيقول:،  واحلرام  ركب  إن هللا   "

 طبيعتني متضادتني:   نساناإل
خبري وال حتض اال على حسن، وال يتصور فيها إال كل إحدامها ال تشري إال  

 .العقل وقائدة العدل هيمرضي، و  أمر
تقود إال  هو  الش   إىلوالثانية ضد هلا ال تشري إال     هي الردى، و   إىلات، وال 

َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس "    يقول:  ـــــ  تعاىل  ـــــة، وهللا  هو  النفس وقائدها الش 
وكىن �لقلب ،  )٥٣يوسف:  ("    َألَمَّارٌَة ِ�لسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَِحيمٌ 

فقال:   العقل  أَ "  عن  قـَْلٌب  لَُه  ِلَمْن َكاَن  َلذِْكَرى  َذِلَك  ِيف  وَ و ِإنَّ  السَّْمَع  هو أَْلَقى 
يُِطيُعُكْم ِيف َكِثٍري ِمَن و َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل ا�َِّ لَ   "  وقال:    )٣٧ق:  ("    َشِهيدٌ 

اْلُكْفَر   مراْأل  ِإلَْيُكُم  وََكرََّه  قـُُلوِبُكْم  ِيف  َوزَيـََّنُه  اْإلِميَاَن  ِإلَْيُكُم  َحبََّب  ا�ََّ  َوَلِكنَّ  لََعِنتُّْم 
َواْلِعْصَياَن   الرَّاِشُدونَ أولَواْلُفُسوَق  ُهُم   أويل وخاطب  ،  )٧احلجرات:  ("    ِئَك 

 .١  "نساناإلاأللباب. فها�ن الطبيعتان قطبان يف 

الفراق عن  ابن حزم  أنه    ،كذلك حتدث  علمنا  وقد   " فقال:  إهلية  سنة  وأنه 
يرث هللا والبالد حىت  العباد  يف  عادة هللا  وأنه  افرتاق،  من  جمتمع  لكل    البد 

و   رضاأل عليها،  وما  هو  ومن  الوارثني،  دوا  شئ خري  يعدل   هيمن  الدنيا 

 
أب  )١ األندلسي،    واإلمام  ابن حزم  علي  واألالفحممد  األلفة  احلمامة يف  عرفة  ،طوق  . ت، مكتبة  د    ، دمشق  ، 

 .١٢١ص
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عن الدموع كان قليًال، وبعض احلكماء سالت األو االفرتاق، ول رواح به فضالً 
 . ١ الفراق"و املوت فقال: بل املوت أخو الفراق أخ  :قائالً يقولمسع 

يف   اإلهليةويتضح مما سبق الفكر السنين عند ابن حزم، ووعيه بفكرة السنن  
طبائع النفس البشرية، حىت وإن مل يذكر صراحة لفظ السنة    يفحركة التاريخ، و 

 . اإلهلية

 حامد الغزايل و اإلمام أب :�نًيا

 السنين: فكره  

يف بيان القدر احملمود من العلوم احملمودة من كتاب    حامد الغزايل  وحتدث أب
اإلحياء احملمود    العلم يف  القسم  وأما   " االستقصاء   إىلفقال:  أقصى غا�ت 

��  هو  ف ترتيب    تعاىلالعلم  يف  وحكمته  خلقه،  يف  وسنته  وأفعاله  وبصفاته 
به  خر األ وللتوصل  لذاته،  مطلوب  علم  هذا  فإن  الدنيا،  على  سعادة    إىلة 
فيه  خر األ املقدور  وبذل  فإنه    إىلة،  الواجب،  حد  عن  قصور  اجلهد  أقصى 

البحر الذي ال يدرك غوره، وإمنا حيوم احلائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما  
هلم إال  يسر  أطرافه  خاض  وما  والولاألو   األنبياء ،  على  رأسياء  العلم  يف  خون 

هللا   تقدير  وتفاوت  قو�م  اختالف  حبسب  درجا�م  يف    ـــــ  تعاىل  ـــــاختالف 
 .٢حقهم " 

 
 . ٨١ص ،املرجع السابق  )١
أب  )٢ الغزايل و اإلمام  بن حممد  الدين  ،حامد حممد  علوم  للرتاث  ،إحياء  التقوى  األ  ،دار    –هـ  ١٤٢١(  ،وىلالطبعة 

 . ٨٨ص ،ولاجلزء األ ،م)٢٠٠٠
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على   يدل  الغزايل  اإلمام  ��    أمهيةوكالم  وأفعاله    -  تعاىل  -العلم  وبصفاته 
عن   ويتحدث  عليها،  الدنيا  لتدور  سنها  اليت  �أل  أمهيةوقوانينه    ،ةخر العلم 

مجيع    أمهيةو  على  العلم  هذا  فضل  وقد  �لسنن،  العلم  ملعىن  والفهم  الوعي 
 -أن االلتزام �لسنن    يعينة، وهذا  خر العلوم، وجعله سبًبا لسعادة الدنيا واأل

 . للسعادة الدنيوية حبسن تطبيقهايوصل  -واليت هي مراد هللا 

اإلحياء    يف  الغزايل  اإلمام  تعرض  لضبط    إىلوقد  مهمة  سننية  قضا�  عدة 
ة، منها قوله يف العمل وأنه ينجي من خر التصرفات يف الدنيا، ولنيل سعادة األ

وكذلك فإن العمل �يت �لرزق، ويف الكتاب الثالث  ،  آفة الفقر والعوز واحلاجة
" قال عمر رضي هللا عنه: ال يقعد أحدكم عن     العادات يف اإلحياءمن ربع  

ارزقين اللهم  يقول:  الرزق  وال ،  طلب  ذهًبا  متطر  ال  السماء  أن  علمتم  فقد 
يف    .فضة يغرس  مسلمة  بن  زيد  عنه:  أرض وكان  هللا  رضي  عمر  له  فقال  ه 

 . ١ أصبت؛ استغن عن الناس يكن أصون لدينك، وأكرم لك عليهم "

وقد حتدث عن التجارة   ،العمل هو  الغىن والرزق و   سباب لألخذ �  شارةإوهنا   
الفقر  عن  لالبتعاد  العمل  من  وكنوع  السؤال،  عن  التعفف  لقدر  تكون  وأن 

السؤال   عن  تعفًفا  فالتجارة   " السؤال،    إىل، وإن كان ال حيتاج  أفضلفقال: 
يُ  فالكسب  عطَ وكان  سؤال،  غري  من  ألنه  أفضلى  يُ إ؛  سائل  عطَ منا  ألنه  ى 

 . ٢ من البطالة." ىففالتعفف والتسرت أو بني الناس بفقره،  بلسان حاله، ومنادٍ 

عن   الغزايل  اإلمام  الذي    أثروقد حتدث  ومنها    يؤديالظلم  العمران،  خلراب 
االحتكار من الظلم وداخل حتته   " إنَّ     االحتكار وضرره على ا�تمع فقال:

 
 . ٨٧ص ،اجلزء الثاين ،املرجع السابق  )١
 . ٨٩اجلزء الثاين، ص ،املرجع السابق )٢



-٩٥- 

حنطة   سفينة  فجهز  بواسط  أنه كان  السلف  بعض  وعن  الوعيد،   إىليف 
تؤخره    إىلالبصرة، وكتب   البصرة، وال  يدخل  يوم  الطعام  بع هذا    إىل وكيله: 

ته مجعة رحبت فيه أضعافه،  أخر و غد. فوافق سعة يف السعر، فقال له التجار: ل
صاحب    إليه صاحبه بذلك، فكتب    إىلوكتب    ه مجعة، فربح فيه أمثاله،أخر ف

الطعام: � هذا، إ� كنا قنعنا بربح يسري مع سالمة ديننا، وإنك قد خالفت،  
من الدين، فقد جنيت علينا جناية،    شئوما حنب أن نربح أضعافه بذهاب  

وليتين   إذاف البصرة،  فقراء  على  به  فتصدق  املال كله  فخذ  هذا  أ�ك كتايب 
  ١من إمث االحتكار " و أجن

أكل    من  االحتكار  أن  هنا  و   أموالويالحظ  �لباطل،  الظلم هو  الناس  من 
خراب العمران، ويالحظ يف أسلوب اإلمام الغزايل يف الكتابة عن   إىلاملؤدي  

جتسد املشكلة وحلها يف نفس القصة؛    التعامالت اعتماده على القصص اليت
 وذلك ليقدم اخلطأ والعالج يف نفس القصة ليعترب القارئ ويتعلم.

َوْيٌل لِْلُمطَفِِّفَني "  :  تعاىلفتحدث كذلك عن املكاييل واملوازين بعد ذكر قوله   
"  ) ٣(َوزَنُوُهْم ُخيِْسُروَن  و َكاُلوُهْم أَ   إذاوَ   ) ٢(اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن    إذاالَِّذيَن    )١(
 إذا أعطى، وينقص    إذايرجح    وال خيلص من هذا إال �نْ  .)٣  ـــــ  ١املطففني:  (

ر الز�دة والنقصان، فإن  هو  أخذ العدل احلقيقي قلما يتصور، فليستظهر بظ
وكان بعضهم يقول: ال أشرتي   ،بكماله يوشك أن يتعداه من استقصى حقه  

أعطى زاد حبه،    إذاأخذ نقص نصف حبه، و   إذاالويل من هللا حببه، فكان  
واأل السماوات  عرضها  جنًة  �ع حببٍة  ملن  ويل  يقول:  وما أخسر   ،رضوكان 

وشبهِه أل�ا مظامل ال   وإمنا �لغوا من االحرتاز من هذا  بويل،  طوىب  �ع  من 
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ميكن التوبة منها..... فإن حترمي ذلك يف املكيل ليس لكونه مكيالً، بل لكونه  
، فصاحب عمالجار يف مجيع األهو  ف  ،ا مقصوًدا ترك العدل والنصفة فيهأمر 

  ١امليزان يف خطر الويل."  

الزائفة  وكذلك حت العمالت  الفساد والظلم   أنواعكنوع من    -دث عن ترويج 
لفساد العمران فقال: " ترويج الزيف من الدراهم يف   تؤديواليت    -للمجتمع  

ظلم؛ اذ يستضر به املتعامل إن مل يعرف، وإن عرف فسريوجه  هو  أثناء النقد ف
يزال يرتدد يف األ  ،على غريه الثالث والرابع، وال  الضرر،  ،  يديفكذلك  ويعم 

الذي فتح هذا هو  نه  إويتسع الفساد، ويكون وزر الكل وو�له راجًعا عليه، ف
 ٢الباب"

فحصها  بتعلم  �لنقود  املتعاملني  اإلمام  حىت   ،ونصح  التعلم  هذا  ووجوب 
  ،ا تداوهليذاء ا�تمع �لعمالت املزيفة و إيتجنب املتعامل الوقوع يف هذا الظلم و 

املتعاملني   على  هللا  غضب  ووقوع  فساده،  على  ونبه  الر�،  عن  حتدث  وقد 
فيه، وجيب االحرتاز منه    مروشدد األ   ـــــ  تعاىل  ــــــ�لر�، فقال: " فقد حرمه هللا  

، وقد حذر التجار من الر�، ونبههم  ٣على الصيارفة املتعاملني على النقدين"
" والتنبيه          دون دراية فقال هلم:  للسؤال واالستقصاء حىت ال يقعوا فيه  

فيها   يستفيت  الفساد حىت  مبثارات  التاجر  يشعر  ما  والتبس    إذاعلى  تشكك 
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مل يعرف هذا مل يتفطن ملواضع السؤال واقتحم الر� واحلرام  إذامنها، و  شئعليه 
 .١  ال يدري." هو و 

األ  هذه  ا�تمع   نواعوكل  يف  الظلم  تفشي  على  تساعد  اليت  التعامالت  من 
 .وهذا بعض من الفكر السين لإلمام الغزايل، فساد العمران إىلتؤدي 

 اإلمام ابن تيمية  :�لثًا
 : السنينفكره 

يف   السنة  للفظ  رسالة  خصص  قد  تيمية  ابن  اإلمام  جامع    القرآنجند  يف 
السنن الدالة على  اآل�ت  وقد مجع  تيمية،  واليت حتتوى على    ،الرسائل البن 

قصص املتقدمني عربة لنا،    نَّ إ"    :فقال  ، لفظ سنة، وقام بشرحها وتوضيحها
  إذاواالعتبار إمنا يكون    ، ولوال القياس واطراد فعله وسنته مل يصح االعتبار �ا

وهنا يوضح    ،٢  "   القرآنحكم نظريه كاألمثال املضروبة يف    شئكان حكم ال
�لقصص    أمهية النتائج القرآيناالعتبار  على  للحكم  منه  واالستفادة   

 . هأحكام و القرآين�الستدالل �لقصص 

  ،ولقد أقام ابن تيمية عالقة مهمة بني سالمة العقيدة وتقدم ا�تمع وازدهاره 
العقيدة  ثر �  إذاو  وبظ  أثرت سالمة  �لسلب،  ا�تمع  على  البدع  هو  ذلك  ر 

واأل الدنيا  شر  الفكر  . ةخر يكون  هذا  تيمية    ومن  ابن  فكر  عن  و�لبحث 
نصرة   سنة  عن  يتحدث  له  رسالة  يف  جنده  أعدائه  أولالسنين  وإهانه  هللا  ياء 

 فقال: " كمطيعيه وعصاته كاملؤمنني 
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   .١  ، وسنته يف هؤالء إهانتهم وعقوبتهم"والكافرين، فسنته يف هؤالء إكرامهم

ويتحدث ابن تيمية عن ثبات واطراد السنن وإن كان مل يوضح لفظة الثبات 
َلْن جتََِد ولفـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْأل واالطراد، ولكنه يشرح معنامها فيقول: " َني فـَ

دليل على أن هذا   ،)٤٣فاطر:  (  "  ِلُسنَِّت ا�َِّ َحتِْويًال ِلُسنَِّت ا�َِّ تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد  
املتماثلة بقضاء متماثل ال بقضاء    األموروأنه يقضي يف    ،من مقتضى حكمته

ف مؤمنون  إذاخمالف،  املؤمنني أل�م  نصر  قد  لنصرهم    ،كان  موجًبا  هذا  كان 
عصوا ونقضوا إميا�م كيوم أحد، فإن    إذاحيث وجد هذا الوصف، خبالف ما  

جتََِد   "  :تعاىل  الذنب كان هلم؛ وهلذا قال قـَْبُل َوَلْن  َخَلْت ِمْن  َقْد  الَِّيت  ا�َِّ  ُسنََّة 
ه  أمر سنته يف خلقه و يعم  هو فعم كل سنة له، و ،  )٢٣الفتح:  (  "  ِلُسنَِّة ا�َِّ تـَْبِديًال 

 .٢يف الطبيعيات والدينيات " 

هللا    الطبيعية �نَّ   ألموريف هذه الرسالة عن السنن املتعلقة �  ـــــ  أيًضا  ـــــوحتدث   
والقمر              فقال:    ،شاء  إذاينقضها    تعاىل الشمس  يف  " كسنته 

ينقضها   السنة  هذه  فإن  العادات،  من  ذلك  وغري  مبا    إذاوالكواكب،  شاء 
حملمد القمر  شق  وكما  يوشع،  على  الشمس  حبس  احلكم، كما  من    شاءه 

جعل  ،  ملسو هيلع هللا ىلص وكما  مرة،  غري  املوتى  أحيا  وكما  �لشهب،  السماء  مأل  وكما 
أنبع املاء من بني أصابع    العصا حية، وكما أنبع املاء من الصخرة بعصا، وكما

   .٣ "ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
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، وحتدث األنبياء ياء و ولوقد سرد يف هذا اجلزء الكثري من املعجزات اخلارقة لأل 
فـََهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ   عن اطراد السنة يف الدينيات والطبيعيات فقال: "  -  أيًضا  -

 ) ٤٣فاطر:  ("    تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت ا�َِّ َحتِْويًال َني فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّت ا�َِّ  ولُسنََّت اْأل 
املتماثلة بقضاء    األموردليل على أن هذا من مقتضى حكمته، وأنه يقضي يف  

   .١ متماثل، ال بقضاء خمالف" 

املتماثلة حبكم فإن ذلك ال    األمورحكم يف    إذاوقال كذلك: " إنه سبحانه  
  إذا سبحانه ال يفوت بني املتماثلني، و هو  ينتقض وال يتبدل وال يتحول، بل  

   .٢  وقع تغيري فذلك لعدم التماثل "

خبالفه،  تبدل  أن  التبديل   " فقال:  والتحويل  التبديل  عن  وحتدث كذلك 
أن حتول من حمل   سنة  ،٣حمل."    إىلوالتحويل  من  والتبديل  هللا يف   والتغيري 

خلقه، فمن اتبع الرشاد �ل جزاءه، ومن ضل �ل جزاء الضالل، وهكذا سنة 
 .التبديل والتحويل من حال حلال

وقد خصص فصالً لسرد آ�ت أخذ القرى وإهالكها وآ�ت القصص والعربة، 
نه �رة يعاقبهم عقب السراء و�رة يعاقبهم عقب  أخرب سبحانه  أفقال: " وقد  

يف حال قوم فرعون    -سبحانه    -وهذا كما ذكره    ، ..مل يتضرعوا.  إذاالضراء  
ال دعا �لسراء،    ؛وغريهم. وهذا ذم ملن مل يستقم ال يف الضراء وال يف السراء
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 هي و  -ابتالهم �حلسنات  ،وال شكر وال آمن يف السراء ،وال تضرع يف الضراء
 ١فما أطاعوا يف هذا وال هذا."  -املصائب  هيو  -والسيئات  ،النعيم

الرسل    يفو   تكذيب  سنة  عن  حتدث  تيمية  البن  الكبري  ا�موع    ــــــالتفسري 
  قال فقال :    ،وتكلم عن جزائهم وعقا�م، وكذلك سعادة من اتبعهم  ــــــ  أيًضا
ُهْم آِهلَتُـُهُم الَِّيت َيْدُعوَن   أنفسهم َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َظَلُموا  : "  تعاىل َفَما َأْغَنْت َعنـْ

وََكَذِلَك َأْخُذ   )١٠١(رَبَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغْريَ تـَْتِبيٍب    أمرَلمَّا َجاَء    شئِمْن ُدوِن ا�َِّ ِمْن  
ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة ِلَمْن   )١٠٢(َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد    إذارَبَِّك  

هو  ("    )١٠٣(ٌد  هو  ِة َذِلَك يـَْوٌم َجمُْموٌع لَُه النَّاُس َوَذِلَك يـَْوٌم َمشْ خر َخاَف َعَذاَب اْأل 
يـَْوَم �َِْت : "  قالف  ،والذين شقوامث ذكر حال الذين سعدوا  ،  )١٠٣  ــــــ   ١٠١د:  

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد   فَأَمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم   )١٠٥(َال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ �ِِْذنِِه َفِمنـْ
ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك   رضَخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواْأل   )١٠٦(ِفيَها زَِفٌري َوَشِهيٌق  

َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت   )١٠٧(ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد  
َغْريَ َجمُْذوٍذ    رض السََّماَواُت َواْأل  َعطَاًء  َشاَء رَبَُّك  ــــــ   ١٠٥د:  هو  ("    )١٠٨(ِإالَّ َما 

غاية ما أصاب هؤالء أ�م ماتوا والناس كلهم ميوتون،    :يقال  فإنه قد،  )۱۰٨
�لشر   يذكرون  بيو�م خاوية، وصاروا عربة  أهلكوا كلهم وصارت  وأما كو�م 

�أل آمن  من  ذلك  خياف  إمنا  �أل  ،ةخر ويلعنون،  هلم  املؤمنني  لعنة  ة  خر فإن 
فرعون   آلل  جرى  هلم كما  عذا�هو  وبغضهم  يزيدهم  لسان    ، مما  أن  كما 

 ٢مما يزيدهم ثوا�" هو وثناء الناس، ودعاءهم لألنبياء، واتباعهم هلم،  الصدق،
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عن الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها، وهي    -كذلك    -وقد حتدث ابن تيمية  
فقال:   األنفس  بتذكري        من سنن هللا يف  إمنا �يت  الرسل  " وهلذا كانت 

ما   بعثوا هو  الفطرة  فالرسل  للفطرة،  املغري  ونفي  وإمداده  وتقويته  هلا  معلوم 
الفطرة   بتغيري  ال،  وتكميلها  الفطرة  �لفطرة حتويو بتقرير  والكمال حيصل  لها، 

 ١املكملة �لشرعة املنزلة " 

�لشرعة    حيصل  الذي  الفطرة  �لشريعة  هو  وكمال  األفعال   اإلهلية تصحيح 
الفطرة  مع  متاًما  املتوافقة  النفس  بسنن  وذلك  لطبيعتها،  الفطرة  توجه  حىت 

اخللق عليها  األ  ،ا�بول  اإلرادة  تيمية عن  ابن  الشرعية وهي    ية مر وقد حتدث 
توجيه و   اإلهليةالسنن   واليت هي  للعمران  للوصول    أمراملؤدية  �تباعها  من هللا 

فقال: " واإل املمر رادة األللتناغم من اخللق  الشرعية  ة لكل ما حيبه هللا  تناولية 
لعبادة،   و أمر ما  هو  ويرضاه  الرسل،  به  ويصلحهم،  هو  ت  العباد،  ينفع  ما 

ال احلميدة  العاقبة  له  للفسادويكون  الدافعة  املعاد،  يف  اإلرادة   ،نافعة  فهذه 
لربوبيتهمر األ املتضمنة  الشرعية متعلقة �هليئة  اخللقية   ،ية  اإلرادة  تلك  كما أن 

وراعى هذه اخللقية   ،هذه فقط  إىلالقدرية متعلقة بربوبيته؛ وهلذا كان من نظر  
األ من  فيكون  �اية،  بال  بداية  له  يكون  تلك  دون  القدرية  خسرين الكونية 

شهدوا    ،أعماالً  إذ   �� الستعانتهم  الدنيا  يف  مطالبهم  بعض  هلم  حيصل 
  ٢ة إذ مل يعبدوا هللا خملصني له الدين" خر وال خالق هلم يف األ ،ربوبيته 

 .وهذا بعض يسري من فكر ابن تيمية السنين
 

 
 .٣٤٢ص  ،اجلزء السادس ،املرجع السابق )١
 . ١٦٩ – ١٦٨ص ،اجلزء السابع ،املرجع السابق )٢



-١٠٢- 

 املطلب الثاين 

 السنن يف فكر بعض املفكرين املعاصرين

 اإلمام حممد عبده  :أوالً 

 : السنينفكره 

عبده   اإلمام حممد  للسنن    هو  كان  أعطى  فكره    اإلهليةمن  يف  �رزًا  مكاً� 
على   ويطبقها  األمثال  هلا  ويضرب  يوضحها  وأخد  خري    األحداث وكتا�ته، 

بكل   ويستوعبها  للقارئ  تستبني  حىت  اإلمام:  هاأنواعتطبيق  أمجل    فقال   "
األ  القرآن عن  السنن  ممالكالم  وعن  السموات  اإلهلية،  يف  آ�ته  وعن   ،

و رضواأل واألنفس  يف،  بكل    هو  و   ،اآلفاق  أحاط  عمن  صادر    شئ إمجال 
لنفهم إمجاله �لتفصيل الذي    رضاأل   � �لنظر والتفكر، والسري يفأمر و   ،علًما

لكنا كمن    ، ظاهرةاكتفينا من علم الكون بنظرة يف    و ول  ، يزيد� ارتقاء وكماالً 
  ١يعترب الكتاب بلون جلده ال مبا حواه من علم وحكمه" 

املرحلة    من  السنن  عن  اإلمام  فكر  تعمق  السنن    إىلية  نساناإلوقد  مرحلة 
سنة يف تكوينه،    نسانالكونية، وكذلك السنن يف احلضارات، فتحدث أن لإل

 ة.  خر واالستعداد لألوالطفولة مث الشباب مث اهلرم والكرب  الوالدة هيو 

الطفولة   ومراحل من  هلا سنة  بكاملها  البشرية   إىل الشباب    إىلكذلك خلق 
فكان    ،اهلرم البشرية،  عقول  يناسب  مبا  برتتيب  ونزوهلا  األد�ن    آدموكانت 

الشباب  مرحلة  يف  وعيسى  موسى  مث كان  البشرية،  الطفولة  مرحله  يف  ونوح 
 

 .٤٢ص ،ولاجلزء ااأل ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
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الب هرم  مرحله  يف  حممد  مث كان  لكل    .شريةالبشرى،  واحلساب  املوت  مث 
 ١البشرية، واخلامتة مع دين اخلامتة

 :جنملها فيما يلي اإلهليةخاصة �لسنن  أفكارو  أراءولإلمام 

علم من علوم الدين مثل الفقه واحلديث    إىل  اإلهليةحتويل السنن    إىلأنه دعا   -١
أن له يف خلقه سنًنا يوجب    إىل" إن إرشاد هللا إ��    وغريه من العلوم فقال:

علينا أن جنعل هذه السنن علًما من العلوم املدونة لنستدمي ما فيها من اهلداية  
واملوعظة على أكمل وجه، فيجب على األمة يف جمموعها أن يكون فيها قوم  

العلوم والفنون يبينو  العلم من  ن هلا سنن هللا يف خلقه كما فعلوا يف غري هذا 
أرشد   �رشاده    القرآنا  إليهاليت  عمالً  �لتفصيل  العلماء  وبينها  �إلمجال، 

 كالتوحيد واألصول والفقه.
العلوم وأنفعها، و   -  تعاىل  -والعلم بسنن هللا    حييل عليه يف   القرآنمن أهم 

من   مأخذه  على  دلنا  وقد  يفأمر إذ    مماأل  أحوالمواضع كثرية،  نسري  أن   �  
 .٢ألجل اجتالئها ومعرفة حقيقتها"  رضاأل

يف -٢ السري  فقال:  رض األ  ضرورة  السنن  يف  الكتشاف  والسري  ، رضاأل  " 
معرفة    إىلالذي يوصل  هو  املاضني، وتعرف ما حل �م    أحوالوالبحث عن  

   .تلك السنن واالعتبار �ا كما ينبغي

ورأوا آ�ر   رضاأل  نعم إن النظر يف التاريخ الذي يشرح ما عرفه الذين ساروا يف
ويفيده عظة  ،  تلك السنن  إىلمن املعرفة ما يهديه    نسان اإلالذين خلوا يعطي  

 
لإلمام  عمالاأل:  انظر    )١ عبده  الكاملة  عمارة  :حتقيق  ،حممد  الشروق،    ،حممد    ــــــ هـ  ١٤٢٧(    ،٢طدار 
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بنفسه ويرى اآل�ر بعينه    رضاأل  التقى يف  نساناإلواعتبارا. ولكن عندما يسري  
  �لسري والنظر مث أتبع ذلك بقوله  تعاىلهللا    أمر�تى االعتبار والعظة؛ ولذلك  

ِلْلُمتَِّقَني    "   :تعاىل َوَمْوِعظٌَة  َوُهًدى  لِلنَّاِس  بـََياٌن  عمران:  ("    َهَذا  نه  كأ، )١٣٨آل 
يدله    رضاأل  السري يف  يفهم أنَّ   هو  له عقل يعترب به، ف  إنسان يقول أن كل  

ا،  إليه كتابه أرشده    على تلك السنن، ولكن املؤمن املتقي أجدر بفهمها؛ ألنَّ 
 ١وأجدر كذلك �الهتداء واالتعاظ �ا" 

وقال: " وال حيتج علينا    ، الصحابة مل يعرفوا هذا العلم  أنكر اإلمام أن يقال أنَّ  -٣
يدونوا غري مل  الصحابة  فإن  هلا؛  الصحابة  تدوين  العلوم    بعدم  العلم من  هذا 

واملسائل،   الفروع  منها  وفرعت  والقواعد،  األصول  هلا  وضعت  اليت  الشرعية 
السنن وعاملني مبراد هللا   الصحابة كانوا مهتدين �ذه  وإنين ال أشك يف كون 

القبائل العربية والشعوب القريبة   حوالأ�م مبا هلم من معرفة �  يعينمن ذكرها،  
خبار يف احلرب وغريها، ومبا منحوا من الذكاء واحلذق  منهم ومن التجارب واأل

ويهتدون �ا يف    -  تعاىل  -وقوة االستنباط كانوا يفهمون املراد من سنن هللا  
لأل وسياستهم  وفتوحا�م  من   ممحرو�م  عليه  وما كانوا  عليها،  استولوا  اليت 

النظري احملض، وكذلك كانت علومهم   العلم  أنفع من  العلم �لتجربة والعمل 
 .٢  " كلها

نبه اإلمام    -٤ اللغة   إىلوقد  العلم لضياع  العصور حيتم تدوين هذا  أن اختالف 
اختالفًا  العصر  حاله  اختلفت  وملا   " فقال:  الكرمي،  للقران  الصحيح   والفهم 

األمة   معه  األ  إىلاحتاجت  علم  وغريمها كانت    حكامتدوين  العقائد  وعلم 
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،  اإلهليةتدوين هذا العلم، ولك أن تسميه علم السنن    إىل  -  أيًضا  -حمتاجه  
أو أ االجتماع،  يف    علمو علم  حرج  فال  شئت  مبا  سمِّ  الدينية،  السياسة 

 .١التسمية" 

ا�تمعات   سعادة  وأرجع  وفضلها،  السنن  آ�ت  ذكر  هلذه    إىلوقد  اتباعها 
على غري الدليل    -احلق  إىليف الدعوة    األنبياءبعد    -السنن فقال:" ال يعول  

�لنظر    - العادات    إىلإال  وخوارق  والغرائب  وضع    أخرأصل    –العجائب 
اإللت طريق  على  القائمة  األنفس  ملكات  يف  أعماهلوإصالح    سالمقدمي  ا 

هللا فيمن مضى ومن حضر من   ةأصل العربة بسن  هو  معاشها ومعادها، ذلك  
 :فمما جاء يف الكتاب العزيز مقررًا هلذا األصل .البشر ويف آ�ر سريهم

ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْأل "   "  فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ  رضَقْد َخَلْت ِمْن قـَ
 . )١٣٧آل عمران: (

َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال "   .)٧٧اإلسراء:  ("   ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا قـَبـْ

َلْن جتََِد  ولفـََهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْأل "   ِلُسنَِّت ا�َِّ تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت ا�َِّ َني فـَ
 . )٤٣فاطر:  ("  َحتِْويًال 

ُهْم   رض  َيِسريُوا ِيف اْأل أوملْ "   فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ
اْأل  َوَأَ�ُروا  ًة  َفَما َكاَن   أكثرَوَعَمُروَها    رض قـُوَّ ِ�ْلبَـيَِّناِت  ُرُسُلُهْم  َوَجاَءْ�ُْم  َعَمُروَها  ِممَّا 

ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا    . )٩الروم: ("  َيْظِلُمونَ   أنفسهما�َّ
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نظام واحد ال يتغري وال يتبدل،    هونظام اجلمعية البشرية وما حيدث فيها    إنَّ 
  االجتماع أن ينظر يف أصول هذا النظام "وعلى من يطلب السعادة يف هذا  

١. 

من  واحًدا  أستعرض  سوف  السنين  اإلمام  فكر  عن  احلديث  انتهاء  وقبل 
العقول املصابة �جلمود    أصحاب فقد حتدث عن    ؛اإلهلية تطبيقاته على السنن  

فقال: وتطبيقها،  اعتناقها  يف  والتعنت  بل  �ملذاهب،  والتمسك  "    والتقليد 
ليهم ظلم البدع، وران على قلو�م ما كسبوا من التحزب  لكن الذين أطبق ع 

ومبا   للتشيع، وطمست بصائرهم، وفسدت عقوهلم مبا حشوها من األ�طيل،
الدليل، يف  النظر  يف  األ  ...عطلوها  أصاب  ما  يصيبهم  أن  البد    مم هؤالء 

بشرب  ،قبلهم شربًا  سننهم  اتبعوا  على    ،فقد  وضيقوا  بذراع،   أنفسهم وذراعا 
الذي دخلوه الضب  الوقوع   .بدخوهلم يف جحر  استحق  قوم  اتبع سنن  ومن 

مما قضى هللا يف عذا�م، فقد قصَّ   ،سنن هللا فيهم  أحكامحتت     فلن خيلص 
وبّني هلم ما أنزل �م عندما احنرفوا عن سنته وحادوا عن    .نيول األعليهم سري  

ورا ونبذوا كتابه  املسكنة،  شرعه  عليهم  وضرب  الذل،  �م  أحل   ، ظهر�� ءهم 
غريهم   على أرضوأورث  والسائرون  سننهم  املتبعون  ينتظر  فهل  ود�رهم،  هم 

هم أن يصنع هللا �م غري الذي صنع بسابقيهم؟ وقد قضى �ن تلك سنته،  أثر 
 .٢  "  ولن جتد لسنته حتويال
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 رشيد رضا حممد الشيخ  :�نًيا

 : السنينفكره 

يف  أثر مت هو شغل حيزًا كبريًا يف خطاب رشيد رضا، و  اإلهليةالسنن  مفهومإن 
وقد اعتمد يف خطابه على التوجيه لإلصالح    ، هذا بشيخه اإلمام حممد عبده

وكذلك يف   ،وجتاوز الشدائد لتشييد حضارة شاملة فكرية واجتماعية وسياسية
خيل  ال  رضا كاد  رشيد  وخطاب  الكرمي،  للقرآن  السنن  من    وتفسريه  ذكر 

اآل�ت: على  تعقيًبا  فقال  اإلصالحي،  خطابه  على  ِيف "  وتطبيقا�ا  اْسِتْكَبارًا 
ُسنََّت   رضاْأل  ِإالَّ  يـَْنُظُروَن  فـََهْل  �َِْهِلِه  ِإالَّ  السَّيُِّئ  اْلَمْكُر  حيَِيُق  َوَال  السَّيِِّئ  َوَمْكَر 
 َيِسريُوا ِيف أوملْ   )٤٣(َني فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّت ا�َِّ تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت ا�َِّ َحتِْويًال  ولاْأل 
ًة َوَما َكاَن فـَيَـْنظُُروا َكْيَف    رضاْأل  ُهْم قـُوَّ قـَْبِلِهْم وََكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن  َكاَن 

ُ لِيُـْعِجَزُه ِمْن  فاطر: ("  )٤٤(ِإنَُّه َكاَن َعِليًما َقِديًرا  رضِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْأل   شئا�َّ
له   بّني للناس أنَّ ـــــ  تعاىل  ـــــأن هللا  ـــــكلها   ـــــوليتذكروا �ذه اآل�ت " :)٤٤ ، ٤٣

التاريخ الذي يبّني    إىللرجوع  �، والبد ملعرفتها �لتفصيل  ممسنًنا يف حياة األ
يف السري  ومن  الغابرين،  يف  آ�ته  يف    رضاأل   مصداق  تقلبها  ني ول األملعرفة 

ُ َما بَِقْوٍم " : تعاىلين، وقد نطقت سري البشر بتصديق قوله خر واأل ِإنَّ ا�ََّ َال يـَُغريِّ
ُوا َما �ِ  بَِقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ لَُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن   إذاوَ   نفسهمَحىتَّ يـَُغريِّ  ُ َأرَاَد ا�َّ

 .١ " )١١الرعد: ( "  َوالٍ 
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عن سنة هللا يف اخللق فقال:" قضت سنة هللا يف خلقه أن    -  أيًضا  -حتدث  
األ على  سلطاً�  القلبية  األ  عمالللعقائد  من  يكون  فما  من    عمالالبدنية، 

 .١  "  فساد، فإمنا مرجعه فساد العقيدة وصالحهاو صالح أ

لقوله   مفسرًا  رضا  رشيد  بـَْعَضُهمْ   " :  تعاىلويقول  النَّاَس  ا�َِّ  َدْفُع  بِبَـْعٍض   َوَلْوَال 
" لوال أن هللا  :)٢٥١البقرة:  ("  َوَلِكنَّ ا�ََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ   رض لََفَسَدِت اْأل 

يف  -  تعاىل  - الفساد  وأهل  احلق  �هل  الباطل  أهل  �هل    رضاأل  يدفع 
الباطل و  ، وبغوا على الصاحلني  رضاأل  يف  اإلفساداإلصالح فيها لغلب أهل 

بفسادهم، فكان   رضاأل  يكون هلم السلطان وحدهم، فتفسدوأوقعوا �م حىت  
أذن ألهل دينه احلق    الناس أمجعني أنْ   إىلمن فضل هللا على العاملني وإحسانه  

احلق   رضاأل  يف فأهل  املعتدين،  والبغاة  الكافرين  من  فيها  املفسدين  بقتال 
وأرادوا  احلق،  نصروا  ما  �صرهم  وهللا  زمان،  يف كل  الباطل  ألهل  حرب 

إذ كان   -سبحانه  -، وقد مسى هذا دفًعا �عتبار أنه منه رضاأل اإلصالح يف
 .٢سنة من سننه يف االجتماع البشرى"

السنن  إن �    :وقال كذلك يف  وال    -  تعاىل  -"  تتبدل  ال  سنًنا  البشر  يف 
ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ "    تتحول، منها قوله: ُوا َما �ِ ِإنَّ ا�ََّ َال يـَُغريِّ ُ  إذا وَ  نفسهم يـَُغريِّ َأرَاَد ا�َّ

يف   ممفحالة األ )١١الرعد:  ("    بَِقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ لَُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 
هي األصل    –عقائدها ومعارفها وأخالقها وعادا�ا    هيو   –صفات أنفسها  

ضعف، وهي اليت متكن و قوة أ   ،فقرو ثروة أ  ،عبوديةو يف تغيري ما �ا من سيادة أ 
الظامل من إهالكها، والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه ال يصلح لنا االعتذار  
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على ملوكنا، فإن مشيئته     -مبشيئة هللا عن التقصري يف إصالح شئوننا اتكاالً 
وحكمته يف نظام خلقه، وال دليل    -  تعاىل  -ال تتعلق �بطال سنته    -  تعاىل
ا يف يف  امللوك  تصرف  أن  على  الوجود  يف  وال  العقل  يف  وال  والسنة  لكتاب 
وخليقته شاهد�ن   -  تعاىل  -هي قوة إهلية خارقة للعادة، بل شريعة هللا    مماأل

ذلك   ِأل أخر الَِّذي    هو  "  بضد  ِدَ�رِِهْم  ِمْن  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا   ول َج 
ِمْن   ُ ا�َّ فََأَ�ُهُم  ا�َِّ  ِمَن  ُحُصوُ�ُْم  َمانَِعتُـُهْم  ُْم  َأ�َّ َوظَنُّوا  َخيُْرُجوا  َأْن  ُتْم  ظَنَـنـْ َما  احلَْْشِر 

قـُُلوِ�ُِم الرُّْعَب ُخيْرِبُوَن بـُُيوَ�ُْم �ِ  َحيَْتِسُبوا َوَقَذَف ِيف  اْلُمْؤِمِنَني   أيديِهْم وَ يديَحْيُث َملْ 
اْألَْبَصارِ أويل �َ   فَاْعَتِربُوا الفطرة ،  ١" )٢احلشر:  ("      وقد وضح رشيد رضا معىن 

يف   للسنن    القرآناملذكورة  موافقة  دين    اإلهلية��ا  معىن كون  إن   " فقال: 
ية؛ ألنه  نساناإليف اخللقة   ــــــ  تعاىل  ــــــأنه موافق لسنن هللا  هو  ديَن فطرة    سالماإل

هذه   مع  ويسري  حقوقها،  الروحانية  والقوى  حقوقها  اجلسدية  القوة  يعطى 
على   مولود  والدة كل  ومعىن  تبلغ كماهلا،  حىت  االعتدال  طريق  على  القوى 

ا لالرتقاء �إلهو  هذه الفطرة   الذي يسري به على سنن   سالمأنه يولد مستعد�
بدين يصدر عنه  و مل نفسي أفطرته اليت خلقه هللا عليها مبا يبني له أن كل ع

له   يكون علة سعادته    أثر يكون  نفسه يف ذلك  ينطبع يف  ما  يف نفسه، وأن 
فهم هذا وأدركه يظهر له سنة الفطرة و�موس    إذاة. فخر شقائه يف الدنيا واألو أ

 ٢الطبيعة"

  القرآنأربع عشرة سنة اجتماعية يف    قرَّ أ  -وحدها    -تفسريه لسورة البقرة    يفو  
 : سنذكر بعضها ممعن األ
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" إن مشيئته    :من املفسدين وتوريثها للصاحلني  رضيقول يف سنة سلب األ  ـــــ
بتغيريهم ما يف    مماأل  أحوالإمنا تنفذ مبقتضى سننه العامة يف تغيري    -  تعاىل  -

و أنفسهم وإيراث   يف ،  الظاملني  ملك  هذه   رضاأل   سلب  و�ويل  للصاحلني، 
 : وأقول: وال أخشى يف احلق لومة الئم  ...اآل�ت وأمثاهلا مشاهد يف كل زمان

األ تنازع  أنَّ  املسلمون  من    ممأيظن  وسلبها  ممالكهم  على  هم  أيديوالدول 
 تعاىل   -؟ كّال، إنه  القرآنخمالف لعدل هللا العام وسننه احلكيمة اليت جاء �ا  

فرط  - من    ما  الكتاب  جزاء شئيف  فذاقوا  فرطوا  الذين  هم  ولكنهم   ،
 . ١ني"ولاألوإال فقد مضت سنه  ، تفريطهم، فإن �بوا وأصلحوا �ب هللا عليهم

�ن   سنته  جرت  فقال:"  �لنصر  وارتباطها  الصرب  سنة  عن  وحتدث كذلك 
النصر   لعدوهم أثر يكون  أعوان  هم  واجلنب  اجلزع  أهل  وأن  والصرب،  للثبات  ا 

 .٢  ، وهذا مشاهد يف كل زمان"أنفسهمعلى 

البقاء و�ثريها يف ا�تمعات فقال: " دفع هللا   تنازع  وكذلك حتدث عن سنه 
العامة، و  السنن  ببعض من  ما يعرب عنه علماء احلكمة يف  هو  الناس بعضهم 

هذا العصر بتنازع البقاء، ويقولون أن احلرب طبيعية يف البشر؛ أل�ا من فروع 
 بقاء العامة. سنة تنازع ال

قوله    أن  تدري  لََفَسَدِت "  :  تعاىلوأنت  بِبَـْعٍض  بـَْعَضُهْم  النَّاَس  ا�َِّ  َدْفُع  َوَلْوَال 
ليس نص�ا فيما يكون    ،)٢٥١البقرة:  ("  َوَلِكنَّ ا�ََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ   رضاْأل 

بل   خاّصة،  والقتال  نوع من    هو  �حلرب  لكل  الناس    أنواععام  بني  التنازع 
يف  السنن  علم  على  املتطفلني  بعض  ويظن  واملغالبة،  املدافعة  يقتضى  الذي 
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أنه سنة عامة   يقولون  الذي  البقاء  تنازع  أن  البشرى  ة أثر من    هو  االجتماع 
هم هم الواضعون له واحلاكمون به،  و   ، املاديني يف هذا العصر، وأنه جور وظلم

  ول   وأ  –  نساناإلمن يقولون هذا معىن    عرف  ووأنه خمالف هلدى الدين، ول
احلج    ول  وأ  ،أنفسهمعرفوا   معناها من سورة  وما يف  اآلية  ملا    -فهموا هذه 

 . ١"   قالوا ما قالوا

وهذا القليل من كثري يف فكر رشيد رضا السنين، والذي ال يسع حبثنا جتميع  
السنين السنن  فكره  ملعىن  وتفسرياته  وشروحه  وكثرة كتا�ته  لطول  وذلك   ،

األاإلهلية يف  و   مم،  و   يف�رة،  �رة،  و   يفالنفس  �رة،  �رة    يفا�تمع  الكون 
 .  ىأخر 

 

 سيد قطب   :�لثًا

 : السنينفكره 

اإل أن  قطب  سيد  األ  سالميرى  قيادة  فساد  رضتسلم  وتعفن    رضاأل  بعد 
قاد�ا، وذاقت البشرية من هؤالء القادة الكثري من الويالت، وظهر الفساد يف 

القيادة � أنه تسلم  الكرمي وبتصوره اجلديد وبشريعته    لقرآن الرب والبحر، ويرى 
 . ية نساناجلديدة. واعترب سيد قطب أنه �ذا التسليم كان املولد اجلديد لإل

 يف كفة، ويطالب نسايناإلبداع  كفة، واإلويرى أن من يضع املنهج اإلهلي يف   
  إنسان  هو  اإلبداعات املادية    الناس �الختيار بينهما: إما املنهج اإلهلي، أو 

 .من عصابة املضلني اخلادعني أعداء البشرية
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، بل املنهج  نسايناإلبداع  ن املنهج اإلهلي ليس عدو�ا لإل�ويقول سيد قطب  
  -ويرى أن هللا    ،وموجهه للقيام �خلالفة،  نسايناإلمنشئ اإلبداع    هو  اإلهلي  

 ، وتكوين الكون ليحقق العمل واإلبداع  نساناإلنسق بني تكوين    -سبحانه  
اإلبداع   أن  اإلهلي    هو  ويرى  املنهج  بني  يفصل  الذي  أن  ويرى   ،� عبادة 

سيئنسايناإلواإلبداع   هم  ين  و  الثاين  والنوع  شريرون،  الوعي    مقصةالنية 
تت البشرية ال  الطبيعة  يعتقدون أن  العميق؛ أل�م  �لقيم   أثرالشامل، واإلدراك 

السنن   من  نوعني  بني  يفصلون  بذلك  أ�م  ويقول  يف مها    اإلهليةاإلميانية. 
صلهما غري منفصلني وقال: " إن االميان ��، وعبادته على استقامة، وإقرار  أ

إجيابية �بعة    عليهسنن ذات فا  هي، و كلها إنفاذ لسنن هللا  رضاأل  شريعته يف
الواقعية   الكونية اليت ترى آ�رها  السنن  ينبثق منه سائر  الذي  املنبع  من ذات 
الفرتاق   خادعة  مظاهر  األحيان  بعض  يف  �خذ�  ولقد  واالختبار،  �حلس 

يؤدي   الطبيعية  القوانني  اتباع  أن  نرى  حني  الكونية  مع    إىلالسنن  النجاح 
الطريق، ولكنها   أولهذا االفرتاق قد ال تظهر نتائجه يف    .إلميانيةخمالفة القيم ا

لقد بدا خط    .ي نفسهسالمتظهر حتًما يف �ايته، وهذا ما وقع للمجتمع اإل
اإلميانية القيم  مع  حياته  يف  الطبيعية  القوانني  التقاء  نقطة  من  وبدا    .صعوده 

زاوية   انفرجت  ويهبط، كلما  يهبط  وظل  افرتاقهما،  نقطه  من  هبوطه  خط 
اإلميانية   والقيم  الطبيعية  السنن  أمهل  عندما  للحضيض  وصل  حىت  االفرتاق 

 .١"   مجيعا

ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْأل   " :  تعاىلوقد حتدث مفسًرا لقوله    رض َقْد َخَلْت ِمْن قـَ
الكرمي    القرآنفقال: "    ،) ١٣٧آل عمران:  ("    فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ 

 
 .١٧ – ١٥ص ،املقدمة ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١



-١١٣- 

وفقها   ياألصول اليت جتر   إىل، يردهم  رضاأل  سنن هللا يف  إىليرد املسلمني هنا  
بدًعا  ،األمور ليسوا  احلياة  فهم  ال    ،يف  جارية  احلياة  حتكم  اليت  فالنواميس 

و  ف  األمور تتخلف،  النواميس،  هذه  تتبع  هي  إمنا  جزافًا،  متضي  هم    إذاال 
، وتبينت هلم  األحداث درسوها وأدركوا مغازيها تكشفت هلم احلكمة من وراء  

الوقائع، واطمأنوا   تتب  إىلاألهداف من وراء  النظام الذي  ،  األحداث عه  ثبات 
وجود احلكمة الكامنة وراء هذا النظام، واستشرفوا خط سري على ضوء    إىلو 

 ما كان يف ماضي الطريق، ومل يعتمدوا على جمرد كو�م مسلمني لينالوا 

 .١النصر"   سباب النصر والتمكني بدون األخذ �

فقال:  ي وقيامه على قوانني �بتة  سالموقد حتدث سيد قطب عن التصور اإل
  شئخلق كل    -سبحانه    -أن هللا    أساسي يقوم على  سالم" إن التصور اإل

على   يؤدي  الذي  الثابت  قانونه  وأودعه  الوجود  هذا  اليت  أساسيف  وظيفته  ه 
أعطاه وجوده وهيئته، قدر له كذلك وظيفته    –سبحانه  –خلق هلا، فكما أنه  

 هذه الوظيفة.  داءوأودعه القانون الذي يهديه أل

َنا َهلُْم ِمْن َرْمحَِتَنا َوَجَعْلَنا َهلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلي�او"   ُسنََّة ا�َِّ ِيف ، "  )٥٠طه:  ("    َوَهبـْ
 . )٦٢األحزاب:  ("  الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة ا�َِّ تـَْبِديًال  

ولكن مع ثبات هذه السنن ممثلة يف القوانني الكونية اليت حتكم العامل املادي 
االعتقاد اإل فإن  السواء،  احليه على  يقع يف سالموالعوامل  يرد كل "حدث"  ي 

وقدرة  إىلالوجود    هذا القانون جرى    .مشيئة هللا  وجرى  السنة  نفذت  وكلما 
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ال به  احلدث كما خيلق  به  َخَلْقَناُه   شئِإ�َّ ُكلَّ  "  سواء    شئ بقدر خاص خيلق 
 ١." )٤٩القمر: (" بَِقَدرٍ 

َ َلُكْم  "  :  تعاىلويقول يسد قطب يف تفسري قوله   لِيُـَبنيِّ  ُ َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن يُرِيُد ا�َّ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  " فهذا املنهج   :)٢٦النساء:  ("    الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكْم َوا�َّ

منهج �بت يف أصوله، موحَّد    هو  و   .منهج هللا الذي سنه للمؤمنني مجيًعاهو  
منهج العصبة املؤمنة من قبل ومن   هو    ...يف مبادئه، مطَّرد يف غايته وأهدافه

 بعد، ومنهج األمة الواحدة اليت جيمعها موكب اإلميان على مدار القرون. 

هللا يف كل زمان ومكان، ويكشف عن    إىلبني املهتدين    القرآنلذلك جيمع  
واملوكب   املسلمة  اجلماعة  بني  ويربط  ومكان،  زمان  منهج هللا يف كل  وحدة 

طريق يف  املوصول  الطويل  اإلمياين  حبقيقة    ،الالحب  املسلم  تشعر  لفتة  وهي 
.. إنه من هذه األمة املؤمنة ��، جتمعها آصرة  .أصله وأمته ومنهجه وطريقه

واأللوان،   األوطان  واختالف  واملكان،  الزمان  اختالف  على  اإلهلي،  املنهج 
قبيل.   للمؤمنني يف كل جيل، ومن كل  املرسومة  ا�َُّ "  وتربطها سنة هللا    يُرِيُد 

َحِكيمٌ  َعِليٌم   ُ َوا�َّ َعَلْيُكْم  َويـَُتوَب  قـَْبِلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  ُسَنَن  َويـَْهِدَيُكْم  َلُكْم   َ "   لِيُـَبنيِّ
يبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم؛   ـــــ  سبحانهـــــ    هو  ف  )٢٦النساء:  (

ليمهد لكم    ؛التوبة من الزلل، والتوبة من املعصية  إىل..ليأخذ بيدكم  .لريمحكم
 ٢"  .الطريق، ويعينكم على السري فيه

َوَلْو قَاتـََلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا اْألَْدَ�َر مثَُّ " : تعاىلكذلك علق مفسرًا على قوله 
ُسنََّة ا�َِّ الَِّيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة ا�َِّ   )٢٢(َال جيَُِدوَن َولِي�ا َوَال َنِصريًا  
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 .٦٣١ص ،ا�لد الثاين  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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 .)٢٣ ،٢٢الفتح:  (")٢٣(تـَْبِديًال  
 

نصرهم   يربط  وهكذا   " ال  فقال:  اليت  الثابتة  الكونية  بسنته  الكفار  وهزمية 
 ، أنفسهم ئك املؤمنون يف  أولفأيه سكينه؟ وأية ثقه؟ وأي تثبيت جيده    .تتبدل

وهم يسمعون من هللا أن نصرهم وهزمية أعدائهم سنة من سننه اجلارية يف هذا  
قد    سباب أجل وأل  إىل  أخرولكنها قد تت  .سنة دائمة ال تتبدل  هيالوجود؟ و 

  .�ستواء املؤمنني على طريقتهم واستقامتهم االستقامة اليت يعرفها هللا هلم تتعلق
الذي يولد فيه النصر للمؤمنني واهلزمية للكافرين؛ لتكون له  و تتعلق بتهيئة اجلو أ

و  يعلمه هللاأول  . هأثر قيمته  مما  وذلك  تتخلف، وهللا    ، غري هذا  السنة ال  ولكن 
القائلني   تـَْبِديًال ُسنََّة  "  أصدق  ا�َِّ  ِلُسنَِّة  جتََِد  َوَلْن  قـَْبُل  ِمْن  َخَلْت  َقْد  الَِّيت  "   ا�َِّ 

 ١" )٢٣الفتح: (

على    اإلهلية ونالحظ أن سيد قطب أضاف على سابقيه فكرة قانونية السنن  
جلميع   االستقامة  لتحدث  نتخذ  األمورالبشر  أن  جيب  السنن  وبقانونية   ،

تتجه    اإلهليةالسنن   حىت  البشرية  عليه  تسري  الذي  االجتاه   إىلكالقانون 
يرى أن السنن قانون إهلي جيب أال   هالصحيح إلعمار وسعادة الكون، فنجد

التعامالت   يف كل  عنه  تسيري  نساناإلحنيد  لنستطيع  وذلك  واالجتماعية؛  ية 
 . الكون على قانون ومنهج هللا

 

 

 
 . ٣٢٢٨ – ٣٢٢٧ص ،ا�لد الرابع ،السابقاملرجع  )١
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 مالك بن نيب  :رابًعا

 : السنينفكره 

ُوا َما �ِ "  :  تعاىلقال   ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ بَِقْوٍم   إذاوَ   نفسهم ِإنَّ ا�ََّ َال يـَُغريِّ  ُ َأرَاَد ا�َّ
مالك بن نيب    اولوحي،  )١١الرعد:  ("    ُسوًءا َفَال َمَردَّ َلُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

حديثه   سياق  يف  وذلك  النفوس،  �صالح  يبدأ  اإلصالح  طريق  أن  توضيح 
إفساد نفوس مثقفي أمة اإل املستشرقون من  به  قام  �لتشكيك يف    سالمعما 

  القرآنفيه إثبات أن    اولية، والذي حيالقرآنفكتب كتابه: الظاهرة    .كتاب هللا
ك حىت يضع هذا الكتاب  كتاب إهلي وليس من وضع البشر، وذل   هو  الكرمي  
بعد إثبات صحته كخطوة   يةسالماإلكمنهج تسرتشد به األمة    "القرآن"اإلهلي

�ال وينصح  بل  اإلصالح،  خطوات  لتفسري من  القدمي  املنهج  يف  صطالح 
  هو ته إلصالح ما يف النفوس  اوالومن حم  .حىت يكون مرجًعا للمسلمني  القرآن

إعجاز  اولحم إثبات  املتجه    القرآنته  املسلم  الشباب  يقبلها كل  عقلية  بطريقة 
تسلل   والذي  الغريب،  العقلي  وقد    إىلللفكر  االستعمار،  طريق  نفوسهم عن 

مث بدأوا �لتشكيك يف    -الكرمي   القرآنواليت هي لغة    -وا على اللغة العربية  أثر 
  القرآن ته للتقريب بني فكر الشباب وفهم  حاول، ومبالقرآنويف    ملسو هيلع هللا ىلصرسالة حممد  

، فيستوعبو�ا،  اإلهليةالكرمي من السنن    القرآن التعرف على ما حيتويه    ميكنهم
ويتعلمو�ا ويبدأ اإلصالح هلم ولفكرهم ولتحركا�م بفهم السنن والسري عليها 

 للوصول لإلصالح. 

اإل  العامل  على  الغربية  احلرب  أن  نيب  بن  مالك  منها  ي  سالمواعترب  هو فرع 
 ، وميادين الثقافة كثرية منها الرتبية والتفكري والعقيدة واللغة ،احلرب على الثقافة
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هم اليت زرعوها فكار ي �سالماملستشرقون قتلها يف العامل اإل  حاولوكلها أشياء  
 . سالميف مثقفي أمة اإل

لتصحيح  الطريق    هو  �م  اوالودحض حم  القرآنويرى مالك أن إثبات إعجاز   
 حىت تسري األمة لطريق اإلصالح فكاراأل

العربية،    ية سالماإلية  نساناإلا�تمعات    ة دراسب  -  أيًضا  -وقام مالك بن نيب  
أنَّ  األ  ويالحظ  يف  والتفكر  النظر  مع  يتناسب  نيب  بن  مالك    ممفكر 

واحلضارات البالية الستخالص نتائج للتعلم والفهم ووضع النظر�ت والقوانني  
قوله   مع  منسجم  الفكر  وهذا  اْأل   " :  تعاىلاالجتماعية،  ِيف  َيِسريُوا   رض َأفـََلْم 

َأْو   يـَْعِقُلوَن ِ�َا  قـُُلوٌب  َهلُْم  اْألَْبَصاُر َوَلِكْن   نٌ إذافـََتُكوَن  تـَْعَمى  َال  َا  فَِإ�َّ ِ�َا  َيْسَمُعوَن 
 رض ُقْل ِسريُوا ِيف اْأل "  :  تعاىلوقوله   ،)٤٦احلج:  ("  تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ 

اْأل  النَّْشأََة  يـُْنِشُئ   ُ ا�َّ مثَُّ  اْخلَْلَق  َبَدَأ  َعَلى ُكلِّ  خر فَاْنظُُروا َكْيَف  ا�ََّ  ِإنَّ  " َقِديرٌ   شئ َة 
 . )٢٠العنكبوت:  (

وقد يالحظ أن منهج مالك بن نيب يف مقار�ته وحتليالته يشبه سلفه املغريب 
بتخصيص الفصل الرابع  شيخ املؤرخني عبد الرمحن بن خلدون (وسوف نقوم  

فإن شخصية مالك بن نيب العلمية كمهندس    ،�كمله للمفكر ابن خلدون )
والوصول  وحتليلها  املشكلة  عرض  العلمي يف  لألسلوب  يتجه  جعلته  كهر�ء 

 للنتائج. 

ا�تمعات    بتقسيم  نيب  بن  مالك  قام  قيام   إىلوقد  وأرجع  ومتطور،  بدائي 
مر عليها الزمن   إذارى أن التجمعات البشرية  التطور واحلركة، وي  إىلاحلضارات  

ومل تتطور فهي خترج من نطاق كلمه جمتمع فيقول: " كل مجاعه ال تتطور وال 
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يعرتيها تغيري يف حدود الزمن خترج بذلك من التحديد اجلديل لكلمه جمتمع" 
على بداية التطور لفظة: ميالد، وقد يكون التطور من فرد واحد فقط،    أطلقو 

ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا ِ�َِّ َحِنيًفا َوَملْ َيُك "   :تعاىلمالك ابن نيب بقوله    واستشهد
اْلُمْشرِِكنيَ  اإل) ١٢٠النحل:  ("      ِمَن  أمة  قيام  عليه كفرد  بىن  أنه    . سالمأي 

ا�تمع   بني  يقابل  جيعله  الذي  العلمي  �لطابع  نيب  بن  مالك  تفكري  ويتميز 
 على ما يلي: فرادواملركبات يف علم الكيمياء، وقد أرجع تنظيم حركه األ

 .نسايناإلحركة يتسم �ا ا�موع  -١
 هذه احلركة.  سباب أل إنتاج -٢
 حتديد اجتاهها.   -٣

التاريخ هنا يبين عليها مالك   تؤديواحلركة إما   للرقى، وإما للتخلف، وحركة 
أرنولد "جون  نظرية  من  نيب  إال توينيب  بن  التغيري  يتم  ال  واليت حتدد حدين   "

والتطور،   والتغيري  احلركة  خيلق  الذي  املناسب  التحدي  يسمى  وهنا  بينهما، 
 ويرى مالك أنه على قدر االستفزاز يكون التحدي واحلركة والتطور.  

يتصف �شياء لصناعة احلضارة،   أن  التاريخ وكونه جيب  وحتدث كذلك عن 
واأل األشخاص  احلضارة  األشياءو   فكار وهم  لصناعة  إضافي�ا  شرطًا  ووضع   ،

األ  هيو  بداخلها  تستوعب  واليت  االجتماعية،  العالقات    فكار شبكة 
 ١لتكوين احلضارة.  األشياءواألشخاص و 

 
نيب،  انظر:    )١ بن  جمتمعمالك  شاهني :  ترمجة    ،ميالد  الصبور  سور�  ،عبد  دمشق  الفكر  الثامنة،  دار    ،الطبعة 
 . ولاألاجلزء  ،م)٢٠١٠–هـ ١٤٣١(
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الكرمي واختاذه كمنهج قومي،    لقرآنصحت النفوس �  إذاونستطيع أن نقول أنه  
اإلصالح    إىلتعلمنا كيف تتطور ا�تمعات بطريقة منضبطة سوف نتجه    إذاو 

 يف خلقه وكونه.  - تعاىل –وبناء احلضارات على سنة هللا 

   :ومما سبق نستخلص ما �يت

املفكرين    السنينالفكر    :أوالً  ولكن يف    ينيسالماإلعند  موجود يف كتا��م، 
فكر ابن حزم والغزايل وابن تيمية يتضح وجود ثقافة سننية �بعة من فهمهم  

والقصص   الكرمي  للقرآن  الر�نية القرآينواستيعا�م  السنن  فكرة  تكن  ومل   ،
ًعا من  وحتويلها لعلم مستقل يف أذها�م، ولكن استيعا�م لفكرة السنن كان �ب

الكرمي، ويعترب ابن تيمية صاحب وضع معامل منهج نستطيع أن   لقرآنعلمهم �
أل سواء  قانوً�،  منه  أ  سباب نستخرج  لألمة   سباب أل  والتقدم  السقوط 

 . ية)القرآنعلى هذا (الطريقة  أطلق، و يةسالماإل
السنن    فهوممث جاء اإلمام حممد عبده ليعطي تعريًفا واضًحا وصرًحيا مل  :�نًيا

  اإلهليةاملطالبة بتحويل السنن    إىلمن جمرد ثقافه سننية    مر، ليتحول األاإلهلية
، واعترب اإلمام أنه من أنفع  ممية لتهتدي �ا األالقرآنعلم مثل �قي العلوم    إىل

 .يةسالماإلالعلوم لألمة 
الت  �لثًا: احلضاري الذي وصلت   أخر مث جييء الشيخ رشيد رضا ليصرح �ن 
العلم، وعدم األخذ �لقوانني   سالمأمة اإل  إليه تدوين هذا  بسبب عدم  كان 

 إليه املسلمني إال بتدوين هذا العلم والعودة  أمر، وأنه لن يستقيم اإلهليةوالسنن 
   .سالمواالستعانة به يف تقدم حياة أمة اإل

ة تطبيق نصوص  اول مث جيي سيد قطب �لنظرة اإلصالحية الشاملة، وحم  :رابًعا
على الواقع ا�تمعي مبيًنا أسس اإلصالح وقوانني التغري، مث �يت مالك    القرآن
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لتوجيه   واجتماعية  نفسية  لقوانني  للوصول  ويقارن  ليحلل  اجلزائري  نيب  بن 
 .ا�تمع للتغيري املطلوب 

مع    اإلهليةالسنن    مفهومد علماء العصر لتحويل  هو  حنن يف انتظار ج  : اوأخريً 
علم قرآين له أسسه وقواعده حىت تستفيد األمة من هذا   إىلد السابقني  هو  ج

 العلم لتسري على الطريق السليم القومي اإلهلي.

 نتائج الفصل

 مت مناقشتهوالتطور االقتصادي، وقد    اإلهليةهذا الفصل كان موضوعه السنن  
 يف ثالثة مباحث: 

املبحث    واصطالحا  تحاول   ول األيف  لغة  السنن  معىن  تقسيمها  ، شرح    مث 
أ  أنواع  إىل نوعها، سواء كونية  أ  وحسب  النفسية    ،اجتماعية   وخارقة  ومنها 
حماألخالقو  وكذلك  واالقتصادية،  على    ةاولية  لتوضيحها  أمهيتالتدليل  ها 

 للمسلمني. 

الباحثني يف كل  حاولمث   ومطالبة  لعلم،  بتحويلها  العلماء  مطالبة  توضيح  ت 
السنن، ويستخرجوا  يبحثوا  أن  جماله   كلُّ   جمال  العلماء    ،يف  يستطيع  حىت 

حتويلها لعلم مستقل يدرس لكل املسلمني كلٍّ يف جماله، ومنها يتعلمون يف كل 
النتائج املرجوة، وأن السري يف   إىل  تؤديمراحل حيا�م أن املقدمات السليمة  
للبشر ألنه مل خيلقهم سًدى،    -  تعاىل  -احلياة له قوانني حتكمه قد سنها هللا  

التعامل مع هذا الكون   بل خلقهم، وسخر هلم كل الكون، وحدد هلم كيفية 
وعبادته، مث    -  تعاىل  -ية من اخللق وهي توحيد هللا  ساسللوصول للفكرة األ

 . وتعمريها رضاأل االستخالف يف
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الثاين االقتصادية، وشرح معىن   ات دراست شرح تصنيف الحاول  يف املبحث 
ة  اولمث حم.علم االقتصاد، وشرح معىن التطور وتوضيح معىن التطور االقتصادي

ة إظهار دور  حاول، وذلك مباإلهليةاستخراج عالقه التطور االقتصادي �لسنن  
اإل االقتصادي  يف  سالمالباحث  وحمي  عنها،  والبحث  السنن  ة  اولاستخراج 

االقتصاد يؤدي    ال يفصل بني الدين واالقتصاد؛ حيث إنَّ   سالماإل  إثبات أنَّ 
األ  إىل تؤد    ممقوة  األإلىوالقوة  السنن    ،رضإعمار  أن  توضيح   إذاوكذلك 

ا�تمعات على مراد  للتطور يف  للوصول  قاعدة  املسلمون ستكون  متسك �ا 
التطور يف ا�تمعات على مراد خالقها األعلم �ا السن  اخلالق، وأنَّ  ن تضبط 

مل    إذاإلعمار كونه على مراده، وأنه    نساناإلواألعلم بصاحلها، والذي خلق  
سننه   على  يسري  َمن  هللا  �م  يستبدل  فسوف  اإلعمار  �ذا  املسلمون  يقم 

اإل أكانوا على  الكون، سواء  إعمار  استمرار  دين   سالملضمان  أم على غري 
السنن حتدد   ح أنَّ أيًضا ت  حاولومتمسكني بسنن الكون واخللق. و   ،سالماإل

نتائج كار  حيقق  سًدى  يرتك  ال  حىت  االقتصادي  النشاط  يتغري  أهداف  ثية 
بعدها القوانني ومير ا�تمع بكوارث، وحىت يصل لألصلح فالسنن حتدد مبدأ  
االجتاه   يف  ا�تمع  لسري  اخلالق  وضعها  االقتصادي كقوانني  النشاط  سري 

على مراد    -  أيًضا  -على مراد هللا يف كونه إلعمار الكون    واالقتصادي املرج
 خالقه. 

الثالث املبحث  توضيح  حاول  يف  املفكرين    أراءت  الذين    ينيسالماإلبعض 
والسنن  اإلميانية  القيم  بني  املسلمون  املفكرون  ربط  وقد  �لسنن،  اهتموا 

و  �لذنوب  أكدالر�نية،  اهلالك  ارتباط  فوضحوا  بينهما،  الضرورية  العالقة  وا 
والعدول عن حكم هللا، وارتباط الرضا واالزدهار والربكة �لتقوى وإقامه شريعة  
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ا كما يُهلك الو�ء  أصحا�ه، وبينوا أن الذنوب ُ�لك  أمر ظة على أو هللا واحملاف
  و الدمار على مستوى الفرد واجلماعة، إما بقارعة من هللا، أ  إىل  تؤديأهَله، و 

وأنَّ  جسد األمة،  ينخر يف    -العدول عن سنن هللا    �الحنالل البطيء الذي 
ترتيب العلماء والفقهاء  ويالحظ أن    ،للتخلف والعجز والشقاء  ي يؤد  -  تعاىل

للوفاة، ويظهر من آرائهم    والكتاب يف هذا الفصل جاء حسب الرتتيب الزمين
الغزايل حامد  وأيب  ابن حزم  مثل  منهم  القدامى  املفكرين  ملعىن   أن  يؤصلوا  مل 

لفظي�ا، ولكن �صيلهم كان معني�ا بفهم قوانني هللا يف الكون ومع    اإلهليةالسنن  
وا يتمتعون بثقافة سننية، وليس بعلم سنين، ولكن اإلمام ابن  البشر؛ أل�م كان

وكون منهًجا الستخالص القوانني  األشياءتيمية قد ركز على طبائع     اإلهلية ، 
 للتقدم والسعادة. تؤدياليت 

التعريف احملدد للسنن    ، وكان له رأي يف  اإلهليةومع اإلمام حممد عبده جاء 
يف السري  يؤد  رضاأل  كيفية  �لسنن  التمسك  وأن  السنن،    يواكتشاف 

تدوين    أمهية  إىل  أشارمن    أول  هو  للشقاء، و   يللسعادة، واالبتعاد عنها يؤد
هذا العلم، وقد تزامن معه، وسار على �جه تلميذه الشيخ حممد رشيد رضا  

سنين،    فهوميف تفسري املنار والذي به مواضع عديدة تضمنت تفسري اآل�ت مب
ر  أصله    أيوقد  الغريب  االجتماع  علم  منه  إسالمأن  األخذ  من  مانع  وال  ي، 

 . إليهواإلضافة 

الذي    قطب  سيد  يوضح  حاولوكذلك  الواقع،   أن  ويف  الفكر  يف  اخللل 
واضح سنين  بفكر  اخللل  هذا  إصالح  طرق  عن  ليبحث  ظهر  ،  وذهب  مث 

يشبه يف حتليالته ابن خلدون الذي قسم احلضارة   هو  مالك بن نيب اجلزائري و 
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مراحل، لكل مرحلة قوانينها وسننها، وقد ساهم كل من هؤالء املفكرين    إىل
 . جبزء ال يستهان به من �سيس هذا العلم

 : ومما سبق تبني ما يلي
السنن    :أوالً  يف    اإلهليةأن  حمفورة  ولكنها كانت  قواعده،  له  تدون كعلم  مل 

ا للقرآن  لكرمي أذهان وعقول وتعامالت املسلمني األوائل، وذلك من فهمهم 
القصص   تضمنتها  اليت  للمعاين  بدأت  القرآنوإدراكهم  عندما  الوقت  ومع  ية، 

 وومعانيه ولغته تندثر حتت وطأة االستعمار والغز   لقرآناملعرفة �للغة العربية و�
   .اإلهليةالفكري بدأت تقل معه املعرفة �لسنن 

السنن    :�نًيا الكتا�ت عن  أن  الباحثني  الكثري من  ولكن    اإلهليةأ�ر  قليلة، 
متوفرة منذ العصور القدمية   اإلهليةالكتا�ت اخلاصة �لسنن    �لبحث ظهر أن

   .من قبل زمن ابن خلدون وما بعده حىت عصر� احلايل
اإل  : �لثا االقتصاد  يف  الباحثني  على  و سالمأن  واجًبا كبريًا،  القيام  هو  ي 

األجيال   اإلهليةالسنن    �كتشاف أمام  األفق  لتنري  وتدوينها  االقتصاد  يف 
 .قادمةال

  اإلهليةي بتشريعاته ال يفصل االقتصاد عنه أبًدا، والسنن  سالمالدين اإل  :رابعا
الدين،   من  فسوف حن  إذاجزء  لتعامالتنا  قاعدة  طريقة    أحكام  اولاختذ�ها 

وستكون   االقتصادية،  ا�االت  ومنها  احلياة،  جماالت  سائر  ا�تمع يف  تطور 
اخلالق    اإلهليةالسنن   الذي وضعه  اإلطار  التطور يف  هلذا  احلاكم  القانون  هي 

على مراد هللا، وذلك بتحديد    رضاأل  للتطور املطلوب؛ وذلك لضمان إعمار 
يؤد وما  مسبًقا،  االقتصادي  النظام  إعمار    يه إل  يأهداف  من  �ا  االلتزام 

 . ورخاء
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 الفصل الثاين 

 فكر ابن خلدون يف التطور االقتصادي 

سن الفصل  هذا  خلدون    حاول يف  ابن  للمفكر  هل  تساؤل:  على  اإلجابة 
ت على أثر سننية    ة؟ وهل كان يتمتع بثقاف  اإلهليةمسامهة يف موضوع السنن  

 : قسمنا حمتو�ت الفصل كما يليوقد  التطور ؟ ةآرائه يف عملي

 التعريف �بن خلدون  :ولاألاملبحث 
 .: ترمجة ابن خلدونولاألاملطلب 

 . يةسالماإلاملطلب الثاين: ابن خلدون ومرجعيته 
 املطلب الثالث: �ثري ابن خلدون يف الفكر الغريب.

 الثاين: التطور يف فكر ابن خلدون املبحث 
 االجتماعي عند ابن خلدون. : التطور ولاألاملطلب 

 املطلب الثاين: التطور االقتصادي عند ابن خلدون. 
 املطلب الثالث: تطور العمران و�ثريه على التطور االقتصادي.

 االقتصادي �لسنن عند ابن خلدون   تطور العمران املبحث الثالث:
 : سنن التطور االجتماعي يف فكر ابن خلدون.ولاألاملطلب 

 مذهب ابن خلدون االقتصادي. املطلب الثاين:
 املطلب الثالث: سنن التطور االقتصادي يف فكر ابن خلدون.
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 ولاألاملبحث 

 التعريف �بن خلدون 

 ترمجة ابن خلدون.  :ولاألاملطلب 

 . يةسالماإلته يابن خلدون ومرجع :املطلب الثاين

 �ثري ابن خلدون يف الفكر الغريب. :املطلب الثالث

 ول األاملطلب 

 ترمجة ابن خلدون 

 ابن خلدون  هو من  :أوالً 

ترجم ابن خلدون لنفسه فقال عن نسبه أنه " عبد الرمحن بن حممد بن حممد  
بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر بن حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن 

خلدون غري هؤالء العشرة، ويغلب على الظن    إىلخلدون. ال أذكر من نسىب  
ألنَّ   ،أكثرأ�م   عدد؛  مثلهم  سقط  هذا    وأنه   إىل الداخل    هو  خلدون 

   .١األندلس"

ذكر    األصل كما  عريب  خلدون  النسب    هو  وابن  وكان  ذلك،  عن  بنفسه 
به األقوام حينئذ " ومل جند أحًدا من خصوم ابن خلدون   هيالعريب شرفًا يتبا

يطعن يف نسبه العريب الذي كان حيرص    –خصومه    أكثروما كان    –  أنفسهم

 
خلدون،    )١ بن  الرمحن  دار  عبد  منشورات  وشرقًا،  غرً�  ورحلته  خلدون  �بن  للطباعة  التعريف  اللبناين  الكتاب 

 . ٣ص ،م)١٩٧٩والنشر، (



-١٢٦- 

ول يكتبه،  ما  معظم  يف  تسجيله  على  خلدون  حول    و ابن  حيوم  الشك  كان 
نسبه يف نظرهم ما ترددوا عن الطعن فيه، وخاصة أنه كان من بينهم املتمكنون  

  .١  من معرفة األنساب كالعالمة احلافظ ابن حجر العسقالىن"

الدين    زيد ويل  وعبد الرمحن أب  هوونستطيع أن نقول عن ألقابه وكنيته أنه "   
الدين، وشهرته ابن    زيد، ولقبه ويل  وابن خلدون فامسه عبد الرمحن، وكنيته أب 
حسب ما   كربزيد من اسم ابنه األ  وخلدون، ويظهر أنه قد اكتسب كنية أب

الكنية، وإن كنا ال نعرف عن طريق يقيين أمساء  جرت عليه عادة العرب يف 
(ويل  .دهأوال لقب  يف   وأما  القضاء  وظيفة  توليه  بعد  به  لقب  فقد  الدين) 

       .٢ مصر"

(حممد بن أيب بكر حممد) رجل سياسة تقلب يف   ولاألكان جد ابن خلدون  
مراتب الدولة يف ظل بىن حفص، وكذلك يف ظل زعيم املوحدين حىت اعتزل  

عبد هللا "  و احلياة العامة، ولكنه ظل على نفوذة ومكانته حىت تويف، أما أبوه أب
الدرس والعلم، فقرأ وتفقه وكان مقدما يف صناعة    أثرفقد عزف عن السياسة و 

وتو العربي وفنونه  �لشعر  بصر  وله  أبناء هم٧٤٩سنة    يفة  عبد    :هـ عن مخسة 
وعمر  عمره)  من  عشرة  الثامنة  يف  حينئذ  وكان  املقدمة  (صاحب  الرمحن 

و  وحممد  وحيىي  منهم  أكرب   هو  وموسى  ينبه  ومل  الرمحن   إىلهم،  عبد  جانب 
 .٣زكر�) الذي توىل الوزارة فيما بعد"  و(صاحب املقدمة) سوى حيىي (أب

 
الواحد وايف  )١ ابن خلدون، حتقيق: على عبد  أبريل    ،مقدمه  السادسة،  الطبعة  للنشر،  ،  ٢٠١٢دار �ضة مصر 

 . ٣٣ص ،ولاجلزء األ
 ٢٩، صولاملرجع السابق، اجلزء األ )٢
 .٣٧-٣٦ ، صولاملرجع السابق، اجلزء األ )٣
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الفذة يف    يةسالماإل" يعد عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون من الشخصيات  و
وإن كان مغريب امليالد والنشأة والثقافة، فقد ولد يف    هو  العصور الوسيطة، و 

سنة   ( ٧٣٢تونس  سنة  م١٣٣٢هـ  حىت  املغرب  أقطار  يف  يقيم  وظل   هـ ٧٨٤) 
القسم   هذا  يف  عاش  ألنه  واملشرق؛  املغرب  بني  الوطن  قسمة  من  الثاين 

فقد    يفي، و سالماإل الزمان،  يناهز ربع قرن من  ما  التحقيق  مصر على وجه 
   )" م١٤٠٦هـ (٨٠٨ودفن يف مقابرها سنة    يفهـ، وتو ٧٨٤القاهرة سنة    إىلوصل  

١. 

الثقايف البن خلدون فيتمثل يف تعلمه للعلم وعطائه فيه، وكان    وأما اجلانب 
بشخصيته  وكان  لألحداث،  واستقرائه  مالحظاته  ودقة  فكره  بعمق  يتميز 

، ودرس علومه، ودرس القرآنجوانب متميزة، فكان جيد التحصيل، فحفظ  
اللغة واألدب والتاريخ واملنطق والفلسفة، و  جلس ابن  احلديث والفقه وأصول 

خلدون للتدريس يف معظم البلدان اليت أقام فيها، فجلس مبساجدها وحلقات  
دروسها، وكان له تالميذ ومتابعون كان هلم فيما بعد شأن كبري، وكان ما مييز  

من   أخرجانب    هو  شخصيته حسن فهمه لألمور السياسية، وفطنته فيها، و 
وقد   ف  أثرشخصيته،  حياته،  على  اجلانب  سياسة  " كا  قدهذا  رجل    إىلن 

ا فتقلد أمسى جانب كونه رجل فكر وعلم وثقافة، ولقد أفاد من السياسة كثريً 
كما أنه لقي منها أسوأ العواقب، فدخل   ،املناصب من وزارة وسفارة وحجابة

ابن    أكثربسببها احلبس   السبيل أن شخصية  القول يف هذا  من مرة، وميكن 
والرؤ  السالطني  أنظار  جتتذب  شخصيته  خلدون كانت  اجتذبت  فلقد  ساء، 

 
مصطة  يسالم اإلاألسس    )١ د.  ونظر�ته،  خلدون  ابن  فكر  الثالثة    فييف  الطبعة  اللبنانية،  املصرية  الدار  الشكعة، 
 . ٢١ص ،م)١٩٩٢  -هـ١٤١٣(
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الثامنة   العالمة) وملا يكن قد بلغ  نظر سلطان تونس؛ فعينه منصب (كاتب 
كان شخصية جذابة فكر�� وسياسي�ا، وكانت    ؛ وذلك ألنه١  "هعشرة من سن

  و " ويبد.جاذبية شخصية ابن خلدون تثري حوله الغرية واحلسد وأحيا� التجين
وحسد   حقد  من  له  يضمرونه  وما كانوا  عليه،  ومنافسيه  مبلغ جتين خصومه 

درك وضيع ال يليق �لعلماء من خالل ما جرت به    إىلواحندارهم يف خصومته  
م بعضهم يف قذفه وإلصاق التهم به، حىت إن احلافظ ابن حجر العسقالين أقال

رمجته البن خلدون أنه �شر  ليذكر يف ت  ــــــ  احملدث واملؤرخ الكبريهو  و   ــــــنفسه  
لفها مصر، وانه ملا ويل املنصب تنكَّر للناس، وأنه  القضاء بعسف وبطريقة مل �

عاتبه   ملن  واعتذر  منهم،  ألحد  يقم  مل  عليه  للسالم  القضاة  دخل  عن ملا 
 .٢ذلك"

 حياة ابن خلدون  :�نًيا

مرحلة  لكل  مراحل؛  �ربع  مرت  خلدون  ابن  حياة  أن  نقول  أن  نستطيع 
 نشاطها اخلاص:  

عشرون سنة قضاها   هيهـ، و   ٧٥١هـ حىت  ٧٣٢من ميالده سنة    وىلاألاملرحلة  
، وجوده، وحصل فيها العلوم، القرآنه بتونس، وقد حفظ فيها  رأسيف مسقط  

معلمه   والده  الشرعية  ولاألوكان  العلوم  درس  وقد  وحديث   -،  تفسري  من 
ما املغرب    هو  و   لكيوفقه  أهل  النح  -مذهب  درس  والصرف   ووكذلك 

الطبيعية، وحاز إعجاب  والعلوم  والر�ضة  والفلسفة  واملنطق  والبالغة واألدب 
مجيع أساتذته وقتئذ، وقد ذكر ابن خلدون أمساء أساتذته الذين تلقى العلوم  

 
 .٢٤املرجع السابق، ص )١
 . ١٥-١٤ص، ولمرجع سابق، اجلزء األ ،مقدمه ابن خلدون، حتقيق: د.على عبد الواحد وايف )٢
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"التعريف"، وملا بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره    هم يف كتاب أيديعلى  
الطاعون اجلارف    هو  ه العلمي، و حدث له ما أعاقه مؤقًتا على تكملة مشوار 

و  أبويه  أهلك  �قي    أفضل الذي  جعل  الطاعون  وهذا  الشيوخ،  من  معلميه 
،  ةدراسال  ةاملغرب، فتعذر عليه بعد ذلك متابع  إىلمعلميه يرحتلون من تونس  

حياته   جمرى  تغري  هنا  جده    إىلومن  طريق  يف  والسري  والسياسة  الوظائف 
واملناص الوظائف  وأخذت  ملدة  السياسي،  ونشاطه  وجهده  وقته  السياسية  ب 

مخسة وعشرين عاًما، وذلك على غري حب وال رغبة؛ أل�ا بعيدة عن مطاحمه  
 . العلم واالطالع هياحلقيقية، و 

الثانية   و املرحلة  والديوانية،  السياسية  الوظائف  مرحلة  أو   هيوهي   أخر من 
مخسة وعشرون عاًما قضاها متنقالً بني البالد    هيهـ، و ٧٧٦  أخر هـ حىت أو ٧٥١

يتقلد الوظائف الديوانية والسياسية، واليت استغرقت معظم جهده وفكره، وقد  
  إىلبسبب ممارسة السياسة حتول    -يف هذه املرحلة   -اعرتف ابن خلدون �نه  

مؤيد    إنسان مواقفه من  ويتحول يف  الفرص،  انتهاز  بسبب   أمرمت  إىلميارس 
  و منافعه وغايته اخلاصة، أ  إىل" فكان ال يضريه يف سبيل الوصول    .السياسة

يسيء   أن  متوقع  اتقاء ضرر  أحسنوا    إىليف سبيل  ويتإليهمن  ضد من    أمر، 
رائدة يف  النزعة  املعروف، وظلت هذه  له  ويتنكر ملن قدموا  بفضلهم،  غمروه 

واألأمر مغ �مللوك  وعالقاته  السياسية  بوظائف  مر اته  صلته  منذ  والعظماء  اء 
   .١  الدولة حىت مماته"

 
 . ٥٢ص، ولاملرجع السابق، اجلزء األ )١
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ولكن حال املغرب العريب يف هذه الفرتة من   ،ننصفه  ووال نستطيع أن ندينه أ
كان فعل غري ذلك ملا جنا حبياته من   والناحية السياسية كان غري مستقر فرمبا ل

 .هذه التقلبات السياسية اخلطرية

هـ  ٧٨٤  أخرأو   إىلهـ  ٧٧٦  أخرمرحله التفرغ للتأليف من أو   هيو املرحلة الثالثة  
" العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف  مثاين سنوات، واليت ألف فيها كتاب:    هيو 

األ السلطان  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب    " كرب أ�م 
من هذا الكتاب ما يطلق عليه مقدمة ابن خلدون، ومل تستغرق    ولاألوالقسم  

 املقدمة يف �ليفها سوى مخسة أشهر فقط. 

للقراءة    يفو   السياسة واالنقطاع  العزم على ترك  ابن خلدون  الفرتة عقد  هذه 
اخلامسة واألربعني من عمره، وقد   و والتأليف وكان " ابن خلدون حينئذ يف حن

ئرة اطالعه، وارتقى تفكريه، وأفاد أميا فائدة من نضجت معارفه، واتسعت دا
االجتماع   شئون  يف  ومشاهداته  ألنه  نسايناإلجتاربه  وخاصة  العموم،  على   

ربع قرن يف غمار السياسة متقلًبا يف خدمة القصور والدول املغربية    وقضى حن
ويستقص أمورها،  يدرس  القبائل    يواألندلسية  بني  ويتغلغل  وأخبارها،  سَريها 

 . ١ا وتقاليدها"أحواهليتأمل طبائعها و 

تقلبات سياسية كبرية   له من ممارسات سياسية، ووجوده يف  ولعل ما حدث 
ليكتب هلذا الرجل أن يكتسب اخلربات الكبرية   -  تعاىل  -هي إرادة من هللا  

عقله وذكائه جعلته  حىت يستطيع أن ينشئ علم االجتماع؛ وذلك ألن طبيعة  
خيتزل كل خرباته هذه ليؤلف مقدمته يف مخسة أشهر، وكتابه الشهري " العرب"  
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ويبد  " سنوات،  أربع  بنشاط خالل  و يف  يعمل  الناقد كان  الفاحص  نظره  أن 
خيتزن   يفتأ  ال  األملعي  الباحث  ذهنه  وأن  حبوادثها،  املضطربة  احلياة  هذه 

ين ال  الباطن كان  عقله  وأن  بينها،  املعلومات،  ويوازن  احلقائق،  يرتب  فك 
يف صورة  و ويستخلص النتائج، وأن كل ذلك كان جيري يف صورة ال شعورية، أ

له   �يأ  عندما  وأنه  ذلك،  من  احلياة    شئ قريبة  واستقرار  البال  هدوء  من 
ا العمليات  إليهتفاعلت تلك املالحظات املختزنة، وبدت النتائج اليت انتهت  

رقت من خالل ذلك حبوث املقدمة إشراقًا، وتدفقت  العقلية الالشعورية، فأش
نفسه، كما دعا مثلها    هو  دهشته    إىلتدفًقا يف صورة دعت    فكارواأل  راءاأل
مثر انقطاعه للتأليف والكتابة  أ، وقد  ١دهشة كثري من العباقرة واملخرتعني"   إىل

  .يف قلعة ابن سالمة عن حتفة عقلية أهداها للعامل أكمل

الرابعة   أو   هيو املرحلة  من  والقضاء  التدريس    أخر أو   إىلهـ  ٧٨٤  أخرمرحلة 
مرحلة التدريس    هيأربعه وعشرون عاًما قضاها كلَّها يف مصر، و   هيهـ و ٨٠٨

أخذت   واليت  املرحلة    أكربوالقضاء،  هذه  وبدأت  ووقته،  جهده  من  وقت 
لأل خلدون  ابن  وصل  منها  عندما  ليستعد  يف   إىلسكندرية  يوفق  ومل  احلج، 

  .ذلك، فذهب للقاهرة

نفسه ومظاهر    يفوقعها    وقد وصف  ،مرة يرى فيها القاهرة  أول" وكانت هذه  
فيها وصفا رائعا   "التعريف"    يفاحلضارة  يقولإكتابه  القاهرة   إىلفانتقلت    :ذ 

العامل، وحمشر األ  أول الدنيا، وبستان  فرأيت حضرة  القعدة،  ، ومدرج ممذي 
اإل وإيوان  البشر،  من  يف سالمالذر  واألواوين  القصور  تلوح  امللك  وكرسي   ،

اخلوانك الو  وتزهر  من   جوه،  والكواكب  البدور  وتضيء  �فاقه،  واملدارس 
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علمائه، قد مثل بشاطئ حبر النيل �ر اجلنة ومدفع مياه السماء يسقيهم النهل  
 دينة كك املس م الثمرات واخلريات ثجة، ومررت يف سإليهوجييب   ،والعلل سيحه

ومازلنا نتحدث عن هذا البلد وبعد    ،ها تزخر �لنعمأسواقو   ،تغص بزحام املارة 
 .١"حوالمداه يف العمران واتساع األ 

فأكرموا   وعلمائها  ملكها  من  والكرم  �لرتحيب  خلدون  ابن  حظى  وقد 
بتعيينه    ـــــــالسلطان الظاهر برقوق    هو  و   ـــــــوفادته، وقد قام ملك مصر حينئذ  

و  �لفيوم،  القمحية  املالكي �ملدرسة  الفقه  تدريس  منصب  العام   يفيف    نفس 
 " ويل الدين"عني ملك مصر ابن خلدون قاضى قضاة املالكية، وحينئذ لقب  
مصر   القضاء يف  وكان  املناصب،  أرقى  من  املنصب كان   -حينئذ    -وهذا 

وامليل   الفساد  لتحقيو  اهل  إىليسوده  ابن خلدون  وسعى  �دق  ى،  العدالة  ق 
واشتهر �لصرامة يف القضاء، معانيها وأحسن يف ذلك بشهادة من عاصروه،  

 وحرصه على املساواة بني اجلميع أمام القانون، وابتعاده عن احملا�ة. 

قاض  ومنصب  مغربي�ا،  أنه كان  عليه  السخط  سبب    هو القضاة    يوكان 
فإن   وكذلك  املصريون،  العلماء  هلا  يطمح  اليت  املناصب  أهم  من  منصب 
مصر   علماء  غرية  أ�رت  واألدب  العلوم  فروع  خمتلف  يف  ونبوغه  عبقريته 

هو  ين �نه ز خر لألو لعجزهم عن اللحوق به، وكذلك اعتزازه بنفسه، فكان يبد
ب وأحلقوا  الوشا�ت،  واشتدت  السخط،  زاد  هذا  لكل  الناس،  على  ه  متكرب 

هذه   وكل  القضاء،  �جراءات  اجلهل  مثل  ابن   األمور�ًما كاذبة،  جعلت 
يف    أيًضاهالك أهله وماله مجيًعا وكتبه    إىلخلدون يزهد يف املنصب، �إلضافة  

مرسى   يف  الوشا�ت،  اإلسكندريةغرقهم  يقاوم  ومل  زهده،  اشتد  ولذلك  ؛ 
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ن ابن خلدون  هـ أي بعد عام واحد من واليته، ومل يك٧٨٧وأعفي عن منصبه  
للفقه املالكي يف املدرسة الظاهرية    إذا أستممن سخط عليهم امللك بدليل تعيينه  

فأع استمرت  الوشا�ت  ولكن  مث    ىفالربقوقية،  منها،  خلدون  ابن  السلطان 
سنة احلج  خلدون  ابن  منصب  ٧٨٩  اعتزم  السلطان  واله  عودته  بعد  مث  هـ، 

احلديث مبدرسة "صرغتمش وبعدها  كرسي  املوطأ،  فيه كتاب  در�س  والذي   "
عنه   يعرف  مل  ولكنه  بيربس،  خلانقاه  شيًخا  تعيينه  مت  أشهر   مزاولة بثالثة 

االعتكاف، ولكنه عزل عن وظيفة شيخ خانقاه    والتزهد أ   و التصوف عملي�ا أ
�لوشاية   مرة  أيًضابيربس  عني  عاًما  عشر  أربعة  مرور  وبعد  ملنصب    ىأخر ، 

وقد    يقاض املالكية،  املقدس  أستاذقضاة  بيت  لز�رة  للسفر  السلطان  ن 
ر  هو  ومشاهدة آ�ره فأذن له، وبعد رجوعه من رحلة بيت املقدس بثالثة ش

عزل من منصبه، وكان العزل بسبب فساد اجلهاز احلكومي مبصر، ويذكر ابن 
ابن  الدين  بنور  يعرف  املالكية  من  فقيه  مبصر  وكان   " بقوله:  ذلك    خلدون 

ينتدب مؤقتا للقيام  قاضي    وقاته عنأ  أكثراخلالل ينوب   املالكية (أي  قضاة 
يف    يقاض  عمال� املالكية  أأقضاة  مثال  غيابه  بعض    وثناء  فحرضه  مرضه) 

بطانة أصحاب لبعض  تيسر من موجوده  ما  املنصب، وبذل  السعي يف  ه على 
لب أي   ) ولبس  ذلك،  يف  سعايته  فتمت  ذلك،  يف  له  الساعني  س  السلطان 

ورجعُت أ� لالنشغال مبا   ومثامنائة،  ثالثة  سنة  كسوة القضاء) منتصف احملرم 
  ١كنت مشتغالً به من تدريس العلم و�ليفه" 
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وظل   القضاء،  منصب  حول  عليه  واحلرب  الوشا�ت  استمرت  وهكذا 
ي علماء    تداولاملنصب  ويتواله  انتصاره،  حال  يف  خلدون  ابن  يتواله  بينهم، 

    .مصر حني ينتصرون عليه

 ه ووفاتهأعمالأهم  :�لثا

أهم   " مساه كتاب    هو  أبن خلدون    أعمالمن  التاريخ  يف  ألفه  كتاب كبري 
(العرب، وديوان املبتدأ واخلرب يف أ�م العرب والعجم والرببر، ومن عاصرهم من 

والذي جرت العادة �ختصار امسه يف كلميت (كتاب    )كربالسلطان األ ذوى  
تقّدم ١العرب)" أن  ميكن  اليت  املقدمات  أعظم  من  مقدمة  الكتاب  وهلذا   ،

لكتاب، واليت قدمها ابن خلدون للعامل أمجع كأعظم مادة علمية إلنشاء علم 
 جديد. 

)  علم االجتماع (آلن  ما نسميه اهو  و   -اليت أنشا فيها علًما جديًدا    "  ومقدمته
من    -)  (la sociologies)السيسيولوجيا(وأ أحد  يستطع  مل  مبا  فيها  أتى 

علماء االجتماع    ةقبله أن �يت مبثله، بل مبا عجز كثري ممن جاء بعده من أئم
قدمه يف طائف  إىلأن يصل   تدل حبوثها على رسوخ  واليت  كبرية من   ةشأوه، 
  .٢ "ىخر العلوم األ

وتنقيح كتابه الكبري؛ حيث إنه " مل ينقطع يف   ةخلدون مبراجعوقد اهتم ابن  
  -اليت استغرقت زهاء أربع وعشرين سنة هجرية    -ثناء إقامته الطويلة مبصر  أ
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فأضاف   ومقدمته،  الكبري  مؤلفه  مراجعة  (العرب) عدة فصول،   إىلمن  �رخيه 
الدول   بتاريخ  املتعلقة  أحباثه  بوجه خاص  املشرق و�ريخ    يةسالماإلووسع  يف 

املشرق   النصرانية واألعجمية، ووصل يف رواية حوادث  والدول  القدمية  الدول 
ما قبل وفاته �مد   إىلالقرن الثامن اهلجري، أي    أخرأو   إىلواألندلس واملغرب  

  .١ قصري"

ب  اولوحن  أنشأها  اليت  االجتماعية  ابن خلدون  نظر�ت  بعض    شئاستعراض 
 . ٢الدولة  هو  ي  ساسنظر طه حسني أن حمورها األ  ةمن االختصار، فمن وجه

االجتماعية النظرية  هذه  على  الوردي  علي  الدكتور  ابن  إ"    : ويقول  نظرية  ن 
مشوالً من موضوع العصبية   أكثرأوسع نطاقًا و  هو خلدون تدور حول موضوع 

الدولة  وأ أظن    -أ�ا    ، موضوع  البداوة واحلضارة وما    -حسبما  تدور حول 
بينهما القول أن هلا جانبني؛ أحدمها سكوين واأل  يقع    خر من صراع، وميكن 

واحلضارة،   البداوة  تعيني خصائص  يتمثل يف  منها  السكوين  فاجلانب  حركي، 
وكيف تظهر هذه اخلصائص يف كل منهما على حدة. أما اجلانب احلركي من 

التفاعل والتصارع بني البداوة واحلضارة، وما ينتج عن    ةدراسالنظرية فيتمثل يف  
اجتماعية خمتلف اجلانب  ٣"ةذلك من ظواهر  فكرة  النظرية  أن يف هذه  ، وجند 

ومها   املتغري،  احلركي  واجلانب  الثابت  اجتماعي    أساسالسكوين  حبث  أي 
 . حديث اآلن

 
 .١٦املرجع السابق، ص )١
األ  )٢ الطبعة  مصر،  االعتماد،  مطبعة  حسني،  طه  د.  ونقد  حتليل  االجتماعية،  خلدون  ابن  فلسفة  (    وىلانظر: 

 .م)١٩٢٥ –هـ ١٣٤٣
 .٧٤، صم)١٩٩٤(منطق ابن خلدون، دار كوفان، لندن، الطبعة الثانية على الوردي،  )٣



-١٣٦- 

النظرية �ذه  االجتماع  لعلم  الكبار  املؤسسني  أحد  خلدون  ابن  ،  ويعد 
 . طالقه على اإلأعمالن هذه النظرية لعلها من أهم �ونستطيع أن نقول 

 من املنطق: أنواعواستخدم ابن خلدون يف كتا�ته ثالثة 

 .اإلهلية  األمورللبحث يف  هو : املنطق الكشفي و ولاأل 

 لألمور القياسية كاهلندسة واحلساب. هو والثاين: املنطق العقالين، و  

و   احلسي،  املنطق  وما    األمورلبحث    هو  والثالث:  والسياسية  االجتماعية 
، وجيب أن نتحدث على أهم األماكن اليت درس فيها؛ وذلك ألنه قد  ١شا�ها 
األماكنأفكار نشر   هذه  يف  املفكرين،  ،  ه  من  الكثري  فيها  يديه  على  وتتلمذ 

ج فكرًا تشبع به تالميذه، فنجد أخر يته  أستاذوهذا يعترب من إجنازاته، ففي فرتة  
جبباية،   مدينة  يف  القصبة  جامع  فيها  �لتدريس  قام  اليت  األماكن  أهم  من" 

  يف القاهرة، واملدرسة القمحية جبوار   األزهروجامع القرويني يف فاس، واجلامع  
بن العاص يف الفسطاط، واملدرسة الظاهرية الربقوقية يف حي بني  و جامع عمر 

إن التدريس يف هذه األماكن مل    . القصرين يف القاهرة املعزية، واملدرسة الكاملية
مق وإمنا كان  العلماء،  جلمهرة  ميسورًا  من  تيكن  والصفوة  خاصتهم  على  صرًا 

ابن خلدون    إىل، ولقد جلس  من السلطان  مربني صفوفهم، وكان ال يتم إال �
الذين صاروا من مشاهري علماء اإل التالميذ  بعد،    سالميف مصر بعض  فيما 

تقي الدين املقريزي،    سالمابن حجر العسقالين، ومؤرخ اإل  سالمشيخ اإل  مثل
 ٢وقد وصفا حلقات دروسه وصًفا عظيَما" 

 
 . ٦٦ص ،انظر املرجع السابق )١
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والتدريس   والكتابة  �لعلم  حافلة  رحله كبرية  و وبعد   " والسياسة    يف والتأليف 
سنة   رمضان  من  والعشرين  (٨٠٨السادس  ابن ١٤٠٦مارس  ١٦هـ  تويف  م) 

حياة   سرج  اطفئت  وهكذا  عاًما،  وسبعني  ستة  عن  فجأة  �لقاهرة  خلدون 
امل التفكري واالبتكار، وأما مثواه    أثرو�بة مليئة �لنشاط وحافلة جبليل  وروائع 

فن مبقابر الصوفية خارج �ب النصر،  بشأنه أنه د  ياألخري فقد ذكر السخاو 
وحيدثنا املقريزي عن موقع هذه املقابر مبا يفيد ا�ا كانت تقع بني طائفة من  

اء والكرباء يف القرن الثامن خارج �ب النصر يف اجتاه  مر املدافن اليت شيدها األ
....وال نعرف على وجه اليقني أين يقع هذا القرب،  .الريدانية (العباسية اآلن) 
اآل�ر   علماء  يعن  موقعه،   يةسالماإلومل  وحتديد  عنه  �لبحث  نعلم  ما  على 

 . ١وهذا مظهر يؤسف له من مظاهر تقصري� يف جانب هذا املفكر العظيم" 

 املطلب الثاين 

 ية سالماإل ابن خلدون ومرجعيته 

لقد لقي ابن خلدون شهرة واسعة يف األوساط الغربية بسبب كتا�ته املبتكرة  
وا خلع عباءته  حاوليف علم االجتماع، وقد ولع به الغرب وبكتا�ته حىت إ�م  

دي هو  و   -من فكره وكتا�ته حىت جند " أن أحد الباحثني الغربني    يةسالماإل
ابن خلدون    أراءيذكر أن الدين مل يؤثر يف    -لندى)  و  (اهلT.J.de boerبوير

ما   بقدر  األأثر العلمية  األرسطو ت  ويشري �حث  فالطون طاليسية  هو    أخرية، 
�  ستاذاأل  N.Schmidt��نيلشميت   جامعه كورنل  ابن مر يف  أن  يكا 

حبثه كثريً   إذاخلدون   خالل  من  يذكر  آ�ت    اكان  لذكرها   القرآنمن  فليس 
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عالقة جوهرية بتدليله، ولعله يذكرها فقط ليحمل قارئه على االعتقاد �نه يف 
نصوص   مع  متفق  وحن١"القرآنحبثه  خلدون    اول،  ابن  أن  إثبات  حبثنا  يف 

 من خالل اآليت: يةإسالممرجعيته 

 يةسالماإلنشأة وحياة ابن خلدون  :أوالً 

من   وكل  وأساتذته  نشأته  عن  وكتب  لنفسه،  خلدون  ابن  ترجم  يف   أثرلقد 
ولدت بتونس يف   ما نشأيت فأينأ"    ووعيه فقال:  يةسالماإلتكوينه وشخصيته  

رمحه هللا    -غرة رمضان سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة، وربيت يف حجر والدي  
املكتب أيب عبد هللا حممد   ستاذالعظيم على األ القرآنأن أيفعت وقرأت  إىل -

األنصاري يرال  بن  سعد  استظهرت  ،  ...  بن  أن  من    القرآنوبعد  الكرمي 
ا ومجًعا يف إحدى وعشرين أفرادرة  هو  حفظي، قرأته عليه �لقراءات السبع املش 

واحدة  مث مجعتها يف ختمة  مجة،  ...  ختمة  عليه كتًبا  مثل كتاب    ، ودرست 
الفقه يف  احلاجب  ابن  وخمتصر  مالك  البن  ذلك   يفو ،  ...   التسهيل  خالل 

والدي على  العربية  صناعة  مجاعة.،  ..  تعلمت  عن  بتونس  الفقه    ،وأخذت 
القاسم حممد القصري، وقرأت    وبأعبد هللا احلياين و عبد هللا حممد بن    ومنهم أب

املالكية،   وكتاب  املدونة  وخمتصر  الربادعي،  سعيد  التهذيب ألىب  عليه كتاب 
قاض اإلمام  شيخنا  جملس  أنتاب  ذلك  خالل  يف  وكنت  عليه،    يوتفقهت 

رمحة هللا عليهما    -حممد    يعبد هللا حممد بن عبد السالم مع أخ  اجلماعة أيب
نه، ومسعت عليه أثناء ذلك كتاب املوطأ لإلمام مالك، وكانت له  وأفدت م  -

 
خليل،    )١ الدين  خلدون  عماد  املكتب  إسالمابن  األي سالماإلي�ا،  الطبعة  بريوت،  م)،  ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣(  وىل، 

 .٦ص
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عالية طرق  الطاعون ،  ...   فيه  يف  كلهم  درجوا  مث  وأجازين،  يل  وكتب 
  .١اجلارف" 

اإل  بالد  يف  تنشئته  أن  يظهر  خلدون  ابن  مسلمة   يفو   سالمومن كالم  أسرة 
وجذوره   أصوله  من  خنلعه  أن  نستطيع  فكيف  فقهاء،  ،  يةسالماإلوأساتذة 

اء  رضر�ء أل  القرآنوكيف ميكن أن يتهمه املفكرون الغربيون �نه يدخل آ�ت  
 �ن من   راءيرفضه العقل، ولكن نستطيع أن نفسر هذه األ  شئ القراء، وهذا  

ذاته    سالم رافض لإل  وأ  ية إسالميقوهلا رافض أن يكون هذا املفكر من جذور  
إال   يةسالماإلبتعاليمه و�ثريه يف معتنقيه، فال ينكر نشأة وثقافة ابن خلدون  

ي ومنكر لعلمائه، وذلك ألن تعليم ابن خلدون للدين  سالمرافض للفكر اإل
لغريهسالماإل العلم  لقد أعطى هذا  بل  التلقي فقط،  يقتصر على    هو ف،  ي مل 

وت وقضاء،  وتدريس  يف كتا�ت  ووهبه  العلم  يف  حصل  خلدون"  ابن  فوق 
التحصيلي حفظ   ، ودرس علومه، كما درس احلديث الشريف القرآناجلانب 

املنطق   ةدراسذلك كله    إىل والفقه واألصول واللغة واألدب والتاريخ، وأضاف  
ب حيفلون كثريًا  ال  زمنه  علماء  بعض  وقد كان  العلمني   ةدراسوالفلسفة، 

حيرمون   بل  ابندراساألخريين،  جلس  وقد  يف    تهما،  للتدريس   أكثر خلدون 
دون سواها    -البلدان اليت حل �ا، وكانت املساجد الكربى واملدارس الشهرية  

مقار حللقات دروسه، كما كان تالميذه من صفوة الدارسني الذي صاروا    -
 .٢علماء مرموقني فيما بعد"
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 .١٥ة يف فكر ابن خلدون ونظر�ته، صيسالم اإلاألسس مصطفي الشكعة،  )٢



-١٤٠- 

  ي" وكان منصب قاض  املالكية   يوكذلك قد توىل ابن خلدون منصب قاض 
والعلماء   الفقهاء  أنظار  ومطمح  الدولة  مناصب  أهم  من  مصر  يف  القضاة 

عميد على �قي قضاة الثالث    هو  قضاة املالكية    يوكان قاض    ،١املصريني"
األ الدويالت  ىخر مذاهب  معظم  يف  املالكي  املذهب  النتشار  وذلك  ؛ 

ي الكبري  سالمحينئذ، وال نستطيع خلع من يتوىل هذا املنصب اإل  يةسالماإل
 . يةسالماإلمن صفته 

 يإسالمحياة ابن خلدون يف ظل حكم نشاة و  :�نًيا

، و�ل قسطًاً كبريًا من التعليم يةإسالمدولة    هيلقد ولد ابن خلدون بتونس و 
وقد تغري جمرى  "    ةدراسالديين �ا، وملا أصاب أساتذته الطاعون توقف عن ال 

و  يتطلع  أحياته،  السياسة    تويل  إىلخذ  شئون  يف  واالشرتاك  العامة  الوظائف 
فيه جداه   الذي سار  الطريق نفسه  والثاين وكثري من قدامى   ولاألوالسري يف 

واملغأثر فاست   ،أسرته احلكومية  الوظائف  ذلك  جراء  من  السياسية  أمر ت  ات 
ط  كرب� فرتة  أثناء  يف  ونشاطه  وقته  من  مخس قسط  زهاء  استغرقت  ويلة 

 . ٢وعشرين سنة من حياته" 

دولة    ظل  يف  عاشها  حياته  من  الفرتة  هذه  أن  وثقافة    ية إسالمويالحظ 
األندلس، وقضى �ا سنتني ونصف، وبعد ذلك ذهب   إىل، مث انتقل  يةإسالم

األندلس، ويالحظ أ�ا كلها    إىل  ىأخر بسكرة، مث مرة    إىلجباية، ومنها    إىل
ذهب    يةإسالمبلدان   مث  مث    إىلعربية،  مرحله   إىلتونس،  وكانت  مصر، 

والتعيني يف املناصب القضائية، وكانت �اية حياته ووفاته    األزهرالتدريس يف  
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والتدريس   والتعليم  املناصب  بني  امتدت  طويلة  حياة  وهي  مبصر،  ودفنه 
الدين والثقافة، وحىت املثوى األخري    ية سالمإوالتأليف كلها يف ظل دول عربية  

 . يةإسالم ةدول هيله كان مبصر و 

الدولة    ظل  يف  عاشها  اليت  احلياة  وخرباته    يةسالم اإلوتظهر  حتليالته  يف 
فنجد " تفسرياته   يةسالماإل وكتا�ته عن التاريخ الذي عاصره يف هذه الدول  

الساحة اليت قلنا أن    هو  ي �لذات، و سالمامللتزمة لعديد من وقائع �رخينا اإل
الذي    اختباراتهجل   استقرائه  فيها معظم جوانب  مارس  وأنه  عليها،  انصبت 
و   إىلقاده   مقدمته،  ضمنتها  اليت  الكثرية  قوانينه  االجتاه   هو  صياغة  هذا  يف 

  ( حتليالً   ) اإلميارس  أسالمللتاريخ  التاريخ    و ي،  من  جلوانب  �ألحرى 
 .١  ي، يلقي املزيد من األضواء على خصائصه وصريورته"سالماإل

 يةسالماإلكتا�ته   :�لثًا

الت  وال خيل  ابن خلدون من ظواهر  فيما    أثرموضع من مقدمة  �لدين، سواء 
، وال يتسع حبثنا  ملسو هيلع هللا ىلص�ألحاديث عن رسول هللا    ويستشهد به من اآل�ت، أ 

الشريعة يف   املقدمة، ولكن سنتحدث عن موضع  لكل اآل�ت ومواضعها يف 
وكيفي خلدون،  ابن  �لقوانني    ة فكر  ومقارنتها  الناس،  بني  احلكم  يف  �ثريها 

الشريعة   يؤيد  فنجده  هللا  يف    اإلهليةالوضعية،  من  أل�ا   -  تعاىل  -احلكم؛ 
األ حقيقه  يف  أل�م  البشر؛  من  فكلهم   مروليست  بعضهم،  أمام  متساوون 

األ على  ألحد  فضل  وال  للعمارة،  أ  خرمستخلفون  قوانني  دساتري    وبسبب 
ويرفض   أما    نساناإلبشرية،  ويقاومها،  البشرية  الوضعية  القوانني   إذا هذه 
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هللا   من  القوانني  هذه  هلا    -  تعاىل  -جاءت  وينصاعون  الناس  يقبلها  فهنا 
إمنا هي  حكاموأل ابن خلدون:"  فيقول  نقالً    أحكامها،  املتلقاة  وآدابه  الدين 

تزل    أنفسهم�خذون   فلم  والتصديق،  اإلميان  عقائد  من  فيهم  رسخ  مبا  �ا 
سورة �سهم مستحكمة كما كانت، ومل ختدشها أظفار التأديب واحلكم، قال  

ا على أن يكون  حرصً ،نه: (من مل يؤد به الشرع ال أدبه هللا)عمر رضي هللا ع
العباد" مبصاحل  أعلم  الشارع  �ن  ويقينا  نفسه،  من  أحد  لكل  وهنا  ١الوازع   ،

  -الشريعة، و�لتايل حكمه على كل من يتلقاها �نه    حكاميظهر احرتامه أل
��ا    -  أيًضا ويرى  وألو   أحكامحيرتمها،  هلا  اخلضوع  ونو أمر جيب  اهيها، ها 

 ية سالماإل شريعته  ويعد هذا معتقد ابن خلدون يف فكره جتاه

تظهر   �ذا    ية إسالموكذلك  واهتمامه  الرتف،  عن  عند كتابته  خلدون  ابن 
عن الرتف فنجد " أن ابن خلدون    -  تعاىل  -املوضوع مستمد من آ�ت هللا  

البد أنه    -يف �كيده املستمر على دور الرتف يف �ريخ الدول واجلماعات    -
آ�ته ليؤكد    إىلالكرمي الذي كثريًا ما كان يلجأ    القرآناستمد اهتمامه هذا من  

قاده   اليت  النتائج  ثقل  عن  فضالً  هذا  مقوالته،  ويعزز  نظره،  ا  إليهوجهات 
 .٢كنذير السوء"   واريخ الدول واجلماعات، حيث كان الرتف يبداستقراؤه لت

ويظهر حس ابن خلدون الديين يف مقدمته �ستشهاده �آل�ت، ونرى أن ابن  
البشر:"   طبائع  قوله يف  مثل  قرآنية  �ية  يقول  ما  على  يربهن  أحيا�  خلدون 

"    تعاىلركب يف طبائع البشر اخلري والشر كما قال    -سبحانه    -اعلم أن هللا  
النَّْجَدْينِ  َناُه  َوتـَْقَواَها"    ،)١٠البلد:  ("    َوَهَديـْ ُفُجورََها   ، )٨الشمس:  ("  فََأْهلََمَها 
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اخلالل   أقرب  االقتداء    إذا  إليهوالشر  يهذبه  ومل  عوائده،  مرعى  يف  أمهل 
و��ته  ١�لدين" هللا  من كتاب  البشر  طبائع  على  خلدون  ابن  يربهن  فهنا   ،

وهللا حيب  علم)، (  أ(وهللا    املنتشرة �ملقدمة  -  أيًضا  -سبحانه، ومن كلماته  
ا�َّ ( و  وما عليها)، (وهللا عامل الغيب والشهادة)، رضاأل املتقني)، (وهللا وارث 

إخل، وكل هذا    .. .(سنة هللا يف خلقه)  )، (وهللا ورسوله أعلم)،عليم  شئ بكّل  
 .الفكر واملعتقد البن خلدون يةإسالميربهن على 

 

 املطلب الثالث 

 �ثري ابن خلدون يف الفكر الغريب

عندما نتحدث عن ابن خلدون وتقييمه يف العامل الغريب، وعلى وجه اخلصوص 
 :�ثريه يف احلضارة الغربية جند أنفسنا نتحدث عن

 ه يف �سيس وإنشاء علم االجتماع ابن خلدون ور�دت :أوالً 

و  جديد  علم  �نشاء  قام  أنه  على  مقدمته  يف  خلدون  ابن  علم    هو  حتدث 
"   أرسى قواعد لتدوينه والتحقق من صحة نقله فقال:العمران البشري، وقد  

األخبار،    إذاو  يف  الباطل  من  احلق  متييز  يف  قانو�  لنا  ذلك  ذلك كان  فعلنا 
ف فيه، وحينئذ  للشك  برهاين ال مدخل  بوجه  الكذب  مسعنا    إذاوالصدق من 

األ  شئعن   حنكم    حوالمن  مما  بقبوله  حنكم  ما  علمنا  العمران  يف  الواقعة 
الصدق بتزييفه،   طريق  املؤرخون  به  يتحرى  صحيًحا  معيارًا  لنا  ذلك  وكان 
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ينقلونه... فإنه ذ  ، والصواب فيما  بنفسه:    ،موضوع  ووكأن هذا علم مستقل 
بيان ما يلحقه    هيو   ،مسائل  و، وذنسايناإلالعمران البشري واالجتماع    هو  و 

العو  بعد    حوالواأل  أرضمن  واحدة  من  ىأخر لذاته،  علم  شأن كل  وهذا   ،
أ وضعي�ا كان  مستحدث    والعلوم،  الغرض  هذا  يف  الكالم  أن  واعلم  عقلي�ا، 

وأدى   البحث،  عليه  أعثر  الفائدة،  غزير  النزعة،  غريب   إليهالصنعة، 
ولعمر   ، الغوص... النشأة،  مستنبط  علم  يف    يوكأنه  الكالم  على  أقف  مل 

 ١ألحد من اخلليقه" همنحا

وبعد أن شهد لنفسه ابن خلدون �نه التفت هلذا العلم، فإن العامل كله اعرتف 
بر�دته يف �سيس هذا العلم حيث إنه " يشهد �ريخ الر�دة يف نظرية العلم 
�ن علم االجتماع ولد على يد (ابن خلدون)، وأعطاه امسه، وكتب له شهادة  

قد بلغ سن الرشد على يد وإن كان    هو  و   ،٢(أوجيست كونت)هذا امليالد  
بل    مراألوهذا    ،٣(ماركس)" غريًبا،  شيًئا  يكن  المتداد    أمر  هو  مل  طبيعي 

األمة   ا�يار احلضارة    يةسالماإلحضارة  فابن خلدون عايش  الوقت،  يف هذا 
شهد كتاب غربيون بر�دة ابن خلدون  ، ومنها استنتج علمه، وقد  يةسالماإل

نقل   وقد  العلم،  يف  يف هذا  أقواهلم  من  بعًضا  وايف  الواحد  عبد  علي  الدكتور 
طويلة العالمة    ،فقرة  هؤالء  ومن   " مجبلوفتش"  فقال:    "  لودفيج 

L.gumplowicz)  (يقول ابن   ـــــــ  الذي  نظر�ت  من  حلل كثريًا  أن  بعد 
" ، بل قبل "أوجيست كونت" : ( لقد أرد� أن ندلل على أنه قبل ـــــــ  خلدون

عامل أوريب يف علم االجتماع،    أول الذي أراد اإليطاليون أن جيعلوا منه  "    وفيك
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جاء مسلم تقي فدرس الظواهر االجتماعية بعقل متزن، وأتى يف هذا املوضوع  
)، ومنهم كذلك    هو  عميقة، وما كتبه    راء� اليوم علم االجتماع  نسميه  ما 

  : ي) الفرنسيةسالم(العامل اإل) الذي يقول يف جملة  s.colosidو العالمة (كولوزي
االجتماعية   احلتمية  مبدا  إن   )determinis-me  -    ظواهر يف  اجلربية  أي 

و  االجتماع  هو  االجتماع،  علم  عليه  يقوم  الذي  يف   -  املبدأ  الفضل  يعود 
"  ) يقصد  positivisme( ابن خلدون قبل رجال الفلسفة الوضعية    إىلتقريره  

يكي الذي  مر األ  vardومدرسته، ومنهم كذلك العالمة فارد    "  أوجست كونت
من قال وبشر    أولكانوا يظنون أن  {):يقول يف كتابه (علم االجتماع النظري

االجتماعية   احلياة  يف  احلتمية  )  Montesquieu(مونتسكيوهو  مببدأ 
الظواهر  vicoو(فيكوأ وأثبت خضوع  بذلك  قال  قد  خلدون  ابن  أن  مع   ،(

القرن   يف  بذلك  قال  فقد  طويلة،  مبدة  هؤالء  قبل  �بتة  لقوانني  االجتماعية 
) الذي يقول يف    M.schmidtومنهم كذلك العالمة (مشيث  .}  الرابع عشر

عامل االجتماع، واملؤرخ،    : م عن ( ابن خلدون١٩٣٠كتابه الذي أصدره سنة  
حدود مل يصل    إىل( إن ابن خلدون قد تقدم يف علم االجتماع    :والفيلسوف)

النصف    "كونت  "  اإليه يف  عشر...  ولاألنفسه  التاسع  القرن  وإن  ،  من 
كانوا قد اطلعوا على   واملفكرين الذين وضعوا أسس علم االجتماع من جديد ل

اليت   واملناهج  اكتشفها  قد  اليت كان  �حلقائق  فاستعانوا  خلدون  ابن  مقدمة 
ال يف  قبلهم    ةدراسأحدثها  العريب  العبقري  أن  ذلك  الستطاعوا  طويلة  مبدة 

 . ١يتقدموا �ذا العلم اجلديد بسرعة أعظم كثريًا مما تقدموا به ) " 

 ابن خلدون مؤرًخا  :�نًيا
 

 . ٢٨- ٢٦ ومظاهر عبقريته، مكتبة مصر، ص حياته وآ�ره:عبد الرمحن ابن خلدون على عبد الواحد وايف،  )١
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يف كتابة التاريخ، وقد حتدث عن أسلوب كتابته لدى    أيكان البن خلدون ر 
لذلك  تفطن  ومل  والتزييف،  التحريف  من  �لوان  بعضهم كتبه  وأن  سبقوه  َمن 

    األجيال املتتابعة فيقول:
 

اإل يف  املؤرخني  فحول  وإن  ومجعوها،    سالم"  األ�م،  أخبار  استوعبوا  قد 
املت وخلطها  وأودعوها،  الدفاتر،  من  وسطروها يف صفحات  بدسائس  طفلون 

أ فيها  ومهوا  لفقوها   والباطل،  املضعفة  الروا�ت  من  وزخارف  ابتدعوها، 
واقت إلينا كما    فيووضعوها،  وأدوها  واتبعوها،  بعًدهم  ممن  الكثري  اآل�ر  تلك 

ومل يراعوها، وال رفضوا ترهات   حوالالوقائع واأل  أسباب مسعوها، ومل يالحظوا  
فالتحقيق   دفعوها،  وال  الغالب كليل، األحاديث  يف  التنقيح  وطرف  قليل، 

 ، ومرعى اجلهل بني األ�م وخيم ووبيل  ،والغلط والوهم نسيب لألخبار وخليل
النظر شيطانه  ،واحلق ال يقاوم سلطانه إمنا    أقلوالن  ، والباطل يقذف بشهاب 

وينقل  هو   الصحيح    ،ميلي  تنقد  صفحات   هلاو والعلم جيل   ،متقل  إذاوالبصرية 
 . ١ الصواب ويصقل "

ابن  �ريخ  يف  النقل  يف  واملصداقية  لألخبار  التنقيح  الفكر كان  هذا  ومن 
كان من أبرز    –فقط    -على أنه مؤرخ    إليه" نظر�    إذاخلدون لألحداث، و 

نظر�    إذا.. و .أقرانه حىت بني املؤرخني العرب الذين عرفوا بتفوقهم يف هذا الفن
من الناحية النظرية يف كتابة التاريخ فإننا ال جند من نقرنه به يف كل زمان   إليه

  وال   أرسطووال    أفالطون" بعدة بثالثة قرون كاملة، فال "فيقو  جمئومكان حىت  

 
خان،    حممد  )١ مما متس  صديق حسن  العجالن  حاجة    إىللقطة  الكتب  نسان اإلمعرفته  دار  بريوت،    ،العلمية، 

األ١٩٨٥ــــــــ    هـ١٤٠٥  ،لبنان  اجلزء  وانظر٢١٤، صولم،  الشكعة،    :،  ابن  يسالم اإلاألسس  مصطفي  فكر  يف  ة 
 . ٣٩خلدون ونظر�ته، مرجع سابق، ص
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القديس أوغسطينوس كانوا أنداًدا له، ومجيع من عدا هؤالء ال يستحقون أن  
 ١." يذكروا معه ذكرًا

خلدون  ابن  مقدمة  مشاهداته    على  وتشمل  من  استمدها  �رخيية  حبوث   "
العرب من قبله، ومن بعض مصادر    ووقراءاته اخلاصة اليت مل يطلع عليها مؤرخ

هذا على األخص يف حديثه   وكانت موجودة يف عصره ومل تصل إلينا، ويبد
اإل دول  واملمالك    سالمعن  �ألندلس،  الطوائف  �ريخ  وعن  صقلية،  يف 

ريخ دولة بىن األمحر يف غر�طة، وقد نوه بقيمة هذه  النصرانية يف إسبانيا، و�
العصر  يف  الغرب  علماء  من  التاريخ كثري  على  بفضلها  وأشاد  البحوث 

العالمة   هؤالء  ومن  "دوز "  احلديث،  ابن    ) Dozy(   ي  رواية  يصف  الذي 
��ا   إسبانيا  يف  النصارى  �ريخ  عن  يف  خلدون  يوجد  وال  النظري،  منقطعة 

حبوث علماء الغرب املسيحيني يف العصور الوسطى ما يستحق أن يقاَرن �ا،  
تدوين �ريخ عن هذه الدول يف مثل الدقة   إىلوأنه مل يوفق أي عامل من هؤالء  

 ٢.  والوضوح اللذين يتسم �ما �ريخ ابن خلدون" 
 

 املبحث الثاين 

 التطور يف فكر ابن خلدون

 التطور االجتماعي عند ابن خلدون.  :ولاألاملطلب 

 التطور االقتصادي عند ابن خلدون. :املطلب الثاين
 

)، ١٩٨٣أ�م ابن خلدون، دار العلم للماليني بريوت، الطبعة الرابعة (أبريل  إىل�ريخ الفكر العريب  عمر فروخ،    )١
 .٦٩٦ص
 .١١٤مرجع سابق، ص ،مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن ابن خلدون، حتقيق: د.على عبد الواحد وايف )٢
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 تطور العمران و�ثريه على التطور االقتصادي.:املطلب الثالث
 

 ول األاملطلب 

 التطور االجتماعي عند ابن خلدون 

ابن خلدون عن التطور االجتماعي منها ما ميكن تعميمه، ومنها ما ال   أراءإن 
صاحل مع التغيري يف التطبيق،    هو  ميكن أن يكون صاحلًا إال لعصره، ومنها ما  

تفكريه يف ا�تمع، وقد    أساس  هو  ميكن القول �ن التطور عند ابن خلدون  و 
األ ولقراءاته يف   ساسيكون هذا  ا�االت،  للسابقني عليه يف كل  قراءاته  من 

عليه السابقة  �أثر ولت،  الفلسفات  عملية فكار ه  خلدون  ابن  بىن  وقد  هم، 
" ليس ا�تمع يف نظر ابن خلدون جامًدا     أنه  أساسعلى    العمران والتطور

ا�تمع   وتطور  مستمرين،  وتغري  تبدل  يف  ا�تمع  احلركة،  من   نسايناإلتعوزه 
من نشأة الزراعة    إليه الطور احلضري، وما    إىلالطور البدوي    إىلالطور البدائي  

والصناعة والتجارة، يتبع سنة نستطيع أن نالحظها، مث إن التطور االجتماعي  
عامل املناخ والرتبة والغذاء واملوارد   -فيما تشمله    -رهن عوامل خمتلفة تشمل  

 ١عوامل طبيعية جغرافية"  هياملعدنية، و 

 للتطور منها:  تؤدي وجند يف فكره عدة عوامل 

 

 
 

،  م)١٩٩١  –هـ  ١٤١١(  وىلابن خلدون مؤرًخا، إعداد: حسني عاصي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األ  )١
 .٩١ص 
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 التطور  أساساالجتماع البشري   :أوالً 

بفكرة   تبدأ  خلدون  ابن  عند  التطور  للتطورأساسفكرة  االجتماع    هيو   ،ية 
االجتماع حلدوث التطور يف اجتاه العمران، ويكون ذلك بتوفري    أمهية البشري، و 

الغذاء واألمن وخلق نظام لعالقات هذا االجتماع بعضها مع البعض حىت ال 
  -سبحانه  -ين، فيقول ابن خلدون: " إن هللا خر يعتدي أحد على حقوق األ

، وركبه على صورة ال يصح حيا�ا وبقاؤها إال �لغذاء، وهداه  نساناإلخلق  
إال أن قدرة الواحد   ،التماسه بفطرته، ومبا ركب فيه �لقدرة على حتصيله  إىل

مبادة   له  موفية  غري  الغذاء،  ذلك  من  حاجته  حتصيل  عن  قاصرة  البشر  من 
طة مثالً  قوت يوم من احلن  هو  ما ميكن فرضه و   أقلفرضنا منه    وول   .حياته منه 

فال حيصل إال بعالج كثري من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه  
حيتاج    عمالاأل من    إىل الثالثة  متعددة  بصناعات  إال  تتم  ال  وآالت  مواعني 

وفاخوري... القُ ،  حداد وجنار  اجتماع  من  أبناء جنسه  فالبد  الكثرية من  در 
الكفاية قدر  �لتعاون  فيحصل  وهلم،  له  القوت  أل  ليحصل  احلاجة    كثرمن 

االجتماع لتوفري الغذاء، مث ينتقل ليوضح    أمهيةوهنا يوضح    .١منهم �ضعاف" 
فيقول: " وكذلك حيتاج كل واحد   نساناإلاالجتماع لتوفري األمن هلذا    أمهية

  -االستعانة �بناء جنسه؛ ألن هللا    إىليف الدفاع عن نفسه    -  أيًضا  -منهم  
ملا ركب الطباع يف احليوا�ت كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ    -سبحانه  

فال بد يف    ،... نساناإلكثري من احليوا�ت العجم من القدرة أكمل من حظ  
ذلك كله من التعاون عليه �بناء جنسه، وما مل يكن هذا التعاون فال حيصل 

 إىل عليه من احلاجة    -  تعاىل   -ال تتم حياته ملا ركبه هللا  له قوت وال غذاء و 
 

 .٣٤ ، صول مرجع سابق، اجلز، األ ،مقدمة ابن خلدون، حتقيق: د.على عبد الواحد وايف )١
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دفاع عن نفسه لفقدان السالح؛    -  أيًضا  -الغذاء يف حياته، وال حيصل له  
فيكون فريسة حيوا�ت، ويعاجله اهلالك عن مدى حياته، ويبطل نوع البشر،  

للمدافعة، ومتت حكمة   إذاو  والسالح  للغذاء  القوت  له  التعاون حصل  كان 
  ١. هللا يف بقائه وحفظ نوعه" 

م  هناك  يكون  أن  جيب  واألمن  الغذاء  يف  التطور  وحتقيق  االجتماع  ا  وبعد 
منظم   خري  أن  خلدون  ابن  ويرى  البشري،  االجتماع  هذا  عالقة  ينظم 

البشري   بعضها   إنسان  هو  لالجتماع  عن  الناس  دفع  مقومات  له  يكون 
ما يسمى �مللك، فيقول ابن خلدون:" فيكون    هو  البعض ومنع اعتدائهم، و 

 ال  ذلك الوازع واحًدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حىت
 . ٢ معىن امللك" هو غريه بعدوان، وهذا  إىليصل أحد 

يتم إال �الجتماع؛ وذلك   التطور يف اجتاه العمران البشري ال  وهنا يظهر أن 
، وإال مل يكتمل وجودهم، وما أراد  نسايناإلألن "هذا االجتماع ضروري للنوع  

 . ٣ معىن العمران" هو  هللا من اعتمار العامل �م واستخالفه إ�هم، وهذا 
 

 يف التطور  رض األ جغرافيا  ثري �:  �نًيا

يرى ابن خلدون أن جغرافيا املكان هلا �ثري على التطور يف اجتاه العمران، وقد  
ويرى ابن خلدون أن جغرافيا املكان هلا  ،  ذلك من قبله جغرافيون ورحالة  أير 

البشر وطبائعهم وأنشتطهم املعمور من هذا   �ثري على أشكال  " إن  فيقول: 

 
 . ٣٤١-  ٣٤ ، صول) املرجع السابق، اجلزء األ١
 .٣٤٢ ، صولاملرجع السابق، اجلزء األ )٢
 .٣٤١ ، صولاملرجع السابق، اجلزء األ )٣
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وسطه، إلفراط احلر يف اجلنوب منه، والربد يف   هو  إمنا    رضاأل  املنكشف من
والربد  احلر  يف  متضادين  واجلنوب  الشمال  من  اجلانبان  وملا كان  الشمال. 

من كليهما   الكيفية  تتدرج  أن  معتدالً   إىلوجب  فيكون  يم  قل فاأل  .الوسط، 
االعتدال،    إىلحافاته من الثالث واخلامس أقرب    الرابع أعدل العمران، والذي

والسابع أبعد   ولاألوالذي يليهما من الثاين والسادس بعيدان عن االعتدال، و 
العلوم والصنائع واملباين واملالبس و  والفواكه، بل    األقوات بكثري. فلهذا كانت 

خمصوصة   املتوسطة  الثالثة  االقاليم  هذه  يف  يتكون  ما  ومجيع  واحليوا�ت 
وأد�ً�   وأخالقًا  وألواً�  أجساًما  أعدل  البشر  من  وسكا�ا  �العتدال، 

البعيدة عن االعتدال مثل    ،...أحواالً و  والسادس والسابع   ولاألوأما األقاليم 
م، فبناؤهم �لطني والقصب، وأقوا�م اهلأحو فأهلها أبعد من االعتدال يف مجيع  

اجللود،    ومن الذرة والعشب، ومالبسهم من أوراق الشجر خيصفو�ا عليهم أ
 .١هم عرا� من اللباسأكثر و 

 �لثًا: التطور �النتقال من البداوة للحضارة

ثالثة    هيللدولة عمرًا كما لألشخاص أعمار، و   جند أن ابن خلدون قد أعطى
و  تسقط حضار�ا،  وغالبا  و�رم،  الدولة  عمر  وتنتهي  من   هي أجيال،  تنتقل 

مسمى   ةمرحل   إىلمرحلة   حتت  والتطور  املراحل  شارًحا  فيتحدث  عمرها،  يف 
و  الدولة،  عمر  بداية  من  البداوة    هيأجيال  للدولة   إىلمرحله  اهلرم  مرحله 

مل    ولاألال؛ ألن اجليل  يف الغالب ثالثة أجي   ون عمر الدولة ال يعدإفيقول: "  
والبسالة  العيش  شظف  من  وتوحشها  وخشونتها  البداوة  خلق  على  يزالوا 

واجليل الثاين حتول حاهلم �مللك (والرفه) من ،  واالشرتاك يف ا�د...  أسواالفرت 
 

 .٣٩٣ - ٣٩٢ ، صولاملرجع السابق، اجلزء األ )١
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الشظف    إىلالبداوة   ومن  يف    إىلاحلضارة،  االشرتاك  ومن  واخلصب،  الرتف 
الواحد به وك  إىلا�د   االستطالة   سل الباقني عن السعي فيه، ومن عزِّ انفراد 

، وتؤنس منهم املهانة  شئذل االستكانة، فتنكسر سورة العصبية بعض ال  إىل
وأما اجليل الثالث فينسون عهد البداوة واخلشونة كأن مل تكن،  ،  واخلضوع...

ويفقدون حالوة العز والعصبية مبا هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ الرتف فيهم  
ومن   على الدولة،  وغضارة العيش فيصريون عياالً  غايته مبا تفنقوه من النعيم 
�جلملة،   العصبية  وتسقط  عنهم،  للمدافعة  احملتاجني  والولدان  النساء  مجلة 

أجنب من النسوان على    كثروهم يف األ،  وينسون احلماية واملدافعة واملطالبة...
 .  ١ افعته"جاء املطالب هلم مل يقاوموا مد إذارها، فهو ظ

نوع من   هو  هرمها، و   إىلوهنا يشرح ابن خلدون مراحل تطور الدولة يف قو�ا  
 .التطور يف فكر ابن خلدون أنواع

 ه يف التطور أثر لرؤساء و�لغالب و االقتداء �حلكام وا :رابًعا

�لغالب، وذلك    واقتداء من الشعوب �حلكام والرؤساء أ  هو  املراد �القتداء  
الناس  حاولمب إلحساس  وذلك  معيشتهم،  وأساليب  مظهرهم  يف  تقليدهم  ة 

أ الطبقات و احملكومني  بعظم هذه  أ�م من    إىلفينظروا    ،املغلوبني  احلكام على 
األ  أفضل أنه  على  للغالب  وينظروا  ابن    فضلالناس  ويرى  للغلبة،  لوصوله 

وذلك  االجتماعي،  التطور  من  بنوع  �يت  واحلكام  القادة  تغيري  أن    خلدون 
أنَّ  خلدون  ابن  ويرى  اجلدد،  والرؤساء  احلكام  طبائع  يف    حسب  السبب   "

يرجع   احلاكمة،   إىلالتطور االجتماعي  وتغيري األسرات  اختالف نظم احلكم 
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وامليل   هلا،  السابقة  األسرة  بعوائد  األسرات  أسرة من هذه  عوائد كل  وامتزاج 
ألسرة احلاكمة جتيء  ا  تقليد احلاكمني، وذلك أنَّ   إىلالطبيعي لدى احملكومني  

بعوائد وتقاليد ختتلف عن عوائد األسرة السابقة هلا وتقاليدها، فتأخذ كثريًا من 
عوائدها   من  بطائفة  تظل حمتفظة  ذلك  مع  ولكنها  هلا،  السابقة  األسرة  نظم 
احملكوم  الشعب  حياكيه  جديد  اجتماعي  مزيج  ذلك  من  فينشأ  وتقاليدها، 

أ مرحلة جديدة من مراحل االنتقال والتطور  ويسري عليه يف شئونه، فحينئذ تبد
العمران"  شئون  ا�تمع، كما حيدث  ١يف  يف  تطور  وهنا حيدث    -  أيًضا  -، 

التطور بتقليد الغالب، ويقول ابن خلدون: " والسبب يف ذلك أن النفس أبًدا  
�لكمال مبا وقر عندها    ا إما لنظره  :إليهتعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت  

لكمال    هو  منا  إملا تغالط به من انقيادها ليس لغلب طبيعي،    ومن تعظيمه، أ
ف مجيع   إذاالغالب،  فانتحلت  اعتقاًدا  (صار)  هلا  واتصل  بذلك  غالطت 

به، وذلك   الغالب وتشبهت  ولذلك ترى املغلوب  ،  االقتداء...  هو  مذاهب 
و  ومركبه    يفسالحه يف اختاذها وأشكاهلا، بل و يتشبه أبًدا �لغالب يف ملبسه 

 . التغري االجتماعي أسباب وجند هنا نوعني من  ،٢ه" أحوالسائر 

 يف التطور  اإلهليةالشريعة  أثرخامًسا: 

القوانني   إليه   تؤديالتطور الذي  ،  يعترب ابن خلدون أن هناك نوعني من التطور
، ويرى ابن خلدون  اإلهليةااللتزام �لشريعة    إليه   يالوضعية، والتطور الذي يؤد

القوانني   ووقع  الوضعية  القوانني  وقع  بني  فرقًا  هناك  نفس    اإلهلية أن  على 
الذي تفرض عليه قوانني وضعية من صنع بشر   نساناإل؛ وذلك ألن  نساناإل
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أ قاسية  تكون  أ  ووقد  مع  ولينة  تتناسب  عكس   ال  وذلك  البشرية،  النفس 
ويرى ابن خلدون    .اليت وضعها اخلالق األعلم �لنفس البشرية  اإلهليةالقوانني  

الناس   ليأس  نتيجة  فيه  مرغوب  غري  لتطور  تؤدي  قد  الوضعية  القوانني  أن 
وتوقعهم حلدوث ظلم؛ ألن واضعي هذه القوانني من البشر، أما الشريعة فإن  

يكون حن �ا  بلفضاأل  والتطور  الناس  وذلك إلحساس  القوانني   عليه؛  واضع 
ألن الطائع    ، ن التطور اإلجيايب يكون �إلميان�وميكن القول    . وربوبيته عليهم

هلا واملنفذ  ��    هو    للشريعة  "فقد    ؛-  تعاىل  –املؤمن  ابن خلدون:  فيقول 
السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس؛ ألن الوازع فيها أجنيب،    حكامتبني أن األ

الوازع فيها ذايت؛ وهلذا كانت هذه األ الشريعة فغري مفسدة؛ ألن    حكاموأما 
وخضد   نفوسهم  ضعف  يف  احلواضر  أهل  يف  يؤثر  مما  والتعليمية  السلطانية 

 .١هلم" هو الشوكة منهم مبعا��م يف وليدهم وك

 املطلب الثاين 

 التطور االقتصادي عند ابن خلدون 

تطور حيقق العمران   ،هناك نوعان من التطور االقتصادي يف فكر ابن خلدون
وتد حتت كل هو  االقتصادي،  وتندرج  االقتصادي،  العمران  خراب  حيقق  ر 

 :منهما نقاط تتضح فيما يلى

 

 

 
 .٤٧٩ املرجع سابق، اجلزء الثاين، ص )١



-١٥٥- 

 تطور العمران �لعمل: :أوالً 

وبناء   للتطور،  العمل  حتقيق  وكيفية  العمل،  عن  خلدون  ابن  يتحدث 
أن   اعلم   " خلدون:  ابن  فيقول  الرزق،  يكتسب  �لعمل  وأنه  ا�تمعات، 

التحصيل، فالبد يف الرزق   إىلمنا يكون �لسعي يف االقتناء والقصد  إالكسب  
فَابـْتَـُغوا ِعْنَد "    :تعاىله وابتغائه من وجوهه، قال  تناوليف    ومن سعي وعمل ول

إمنا   إليه. والسعي  )١٧العنكبوت:  ("    تـُْرَجُعونَ   إليه ا�َِّ الّرِْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا لَُه  
 عمال وإهلامه، فالكل من عند هللا، فالبد من األ  -  تعاىل  -يكون �قدار هللا  

بنفسه مثل  نساناإل ومتمول؛ ألنه إن كان عمالً  الصنائع  ية يف كل مكسوب 
املعدن، فالبد فيه من العمل    و النبات أ  و فظاهر، وان كان مقتًىن من احليوان أ

ويتحدث كذلك عن أن  .١ كما تراه، وإال مل حيصل ومل يقع به انتفاع" نسايناإل
اإلعمار    هو  العمران   وقلة  للكسب  للكسب  هو  سبب  "    ،مناف  فيقول: 

أنه   األ   إذاواعلم  ا  وأ  عمالفقدت  �نتقاص  برفع  قلت  هللا  �ذن  لعمران 
ترى   أال  والكسب    األمصار  إىلالكسب؛  الرزق  يقل  السكن كيف  القليلة 

أ لقلة األ  وفيها،  يكون    األمصارية، وكذلك  نساناإل  عماليفقد    ا أعماهلاليت 
وهذا يعين أن نقص العمران    ٢  ".  وأشد رفاهيةأحوااليكون أهلها أوسع    أكثر

   .ذاهب �ألرزاق

 تطور اإلنشاءات بتطور الدولة: �نًيا

الدول   أن  ابن خلدون  أن    إذايقول  تستطيع  ممالك كبرية  وأصبحت  تطورت 
وذلك  اإلنشاءات؛  يف  تطور  هلا  وحيدث  العظيمة،  واإلنشاءات  املباين  تشيد 
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ما   والعلم  واآلالت  العدد  يف  التقدم  من  متلك  هذه أل�ا  إقامة  من  ميكنها 
" إن تشييد املدن إمنا حيصل �جتماع الفَعلة   اإلنشاءات، فيقول ابن خلدون:

ف الفعلة من   إذاوكثر�م وتعاو�م،  املمالك حشر  الدولة عظيمة متسعة  كانت 
استعني يف ذلك يف  أيديأقطارها، ومجعت   ورمبا   مر األ   أكثرهم على عملها، 

القوى   لعجز  البناء،  أثقال  محل  يف  والقدر  القوى  يضاعف  الذي  �هلندام 
(كامليحال)  ذلك،  الناس    .وغريه  ١البشرية وضعفها عن  يتوهم كثري من  ورمبا 

آ�ر األقدمني ومصانعهم العظيمة مثل إيوان كسرى وأهرام مصر    إىلنظر    إذا
متفر  بقدر�م  إمنا كانت  �ملغرب  وشرشال  املعلقة  أوحنا�    ،جمتمعني  وقني 

فيتخيل هلم أجساًما تناسب ذلك أعظم من هذه بكثري، يف (أطواهلا وعروضها 
وأقطارها ليناسب) بينها وبني القدر اليت صدرت تلك املباين عنها، ويغفل عن  

 ٢. " شأن اهلندام و(امليحال)، وما اقتضته يف ذلك الصناعة اهلندسية 

 موال األ رءوسضرر يؤثر على  سعاررخص األ  :�لثًا

على   السليبو�ثريها    عن تكلفتهاو   يتحدث ابن خلدون عن رخص األسعار
ن فرق �فيقول ابن خلدون    ،، والضرر الناجم من هذا الرخصموالاأل  رءوس

"وحيصل منه الكسب واملعاش   :الربح  هو  السعر ما بني الشراء وإعادة البيع  
عرض من مأكول    واستدمي الرخص يف سلعة أ  إذاللمحرتفني �لتجارة دائًما؛ ف

فسد الربح    سواقمتمول على اجلملة ومل حيصل للتاجر حوالة األ  وملبوس أ  وأ
عن  التجار  فقعد  الصنف،  ذلك  سوق  وكسدت  املدة،  تلك  بطول  والنماء 

 
البناؤون اثناء تشييدهم للبيوت و   )١  ، ما يسميها العامة مبصر (السقالة)   هيامليحال هي اخلشبة اليت يستقر عليها 
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وفسدت   فيها،  بل    .١م" أمواهل  رءوسالسعي  التجار،  عن  فقط  يتحدث  ومل 
ورخص   الزراع،  عن  عليهم  األمثانكذلك حتدث  واعترب    ،و�ثريها   " فيقول: 

استدمي رخصه يفسد به حال احملرتفني بسائر أطواره    إذا  �لزرع، فإنه  أوالً ذلك  
  م، أمواهلفقده فيفقدون النماء يف    و من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندارته، أ

م، أحواهلم، وتفسد  أمواهلعلى رءوس    إلنفاقجيدونه على قلة، ويعودون �  وأ
احملرتفني    إىلويصريون   فساد حال  ذلك  ويتبع  واخلصاصة،    -  أيًضا  -الفقر 

 ٢. " صريورته مأكوالً  إىل �لطحن واخلبز وسائر ما يتعلق �لزراعة من احلرث 

 ز�دة الضرائب مع تطور الدولة  :رابًعا

ا اتسع معها أمواهليقول ابن خلدون أن الدولة كلما اتسعت وزادت مواردها و 
تستطيع   ال  وحينئذ  املختلفة،  الوظائف  معها  واتسع  الرتف،  يف  االنغماس 

األ من  الوظائف  ز�دة  تكلفة  سداد  واخلراج،    موالالدولة  الزكاة  من  العادية 
األ على  الضرائب  لفرض  الدولة  من    فرادفتتجه  حاجتها  سد  تستطيع  حىت 

كثر االعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف    إذا"   املوظفني، فيقول ابن خلدون:
مجلتها٣والوزائع هي  اليت  اجلباية  فكثرت  واتصلت،    إذاف  .،  الدولة  استمرت 

وا بعد  واحًدا  ملوكها  البداوة وتعاقب  سر  وذهب  �لكيس،  واتصفوا  حد، 
واحلضارة  العضوض،  امللك  وجاء  والتجايف،  اإلغضاء  من  وخلقها  والسذاجة 

وتكثرت   إىلالداعية   التحذلق،  خبلق  حينئذ  الدولة  أهل  وختلق  الكيس، 
فيكثرون  والرتف،  النعيم  من  فيه  انغمسوا  ما  بسبب  وحوائجهم  عوائدهم 
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ال على  حينئذ  والوزائع  املغارم،  الوظائف  أهل  وسائر  والفالحني  واألكرة  رعا� 
ويضعون   اجلباية،  هلم  لتكثر  عظيًما  مقدارًا  ووزيعة  وظيفة  يف كل  ويزيدون 

 ١.املكوس على املبايعات ويف األبواب"

 ممارسة التجارة من الدولة يفسد الضرائب  :خامًسا

زاد التزامها وموظفوها بسبب الرتف اضطرت   إذايقول ابن خلدون أن الدولة  
االقتصادية  إىل املوارد  على  للحصول  التجار  ومنافسة  التجارة،  لسد    ممارسة 

لز�دة   اإلجراءات  بعض  لعمل  الدولة  فتتجه  بز�دة  أمواهلالعجز،  سواء  ا، 
�لعمل يف الزراعة والتجارة ابتغاء املكاسب، ويقول    واجلمارك، أ  والضرائب، أ

األابن   قلة  على  على   موالخلدون  جبايتها  من  احلاصل  "وقصر  الدولة:  يف 
واحتاجت   ونفقا�ا،  حباجا�ا  (بوضع)    إىلالوفاء  فتارة  واجلباية،  املال  مزيد 

و  الرعا�  بياعات  إن  أسواقاملكوس على  املكوس  ألقاب  �لز�دة يف  هم، و�رة 
وامتك واجلباة  العمال  مبقامسة  و�رة  قبل،  استحدث  قد  ملا  كان  عظامهم  اك 

أ�م قد حصلوا على طائل من   و�رة  ،  اجلباية ال يظهره احلسبان  أمواليرون 
يرون   ملا  اجلباية  تنميه  على  (حرًصا)  للسلطان  و(الفلح)  التجارة  �ستحداث 

يسارة   مع  والغالت  الفوائد  على  حيصلون  والفالحني  وأن  أمواهلالتجار  م، 
نسبة    ر�حاأل على  فيموالاأل  رءوستكون  احليوان  ،  اكتساب  يف  أخذون 

األ حلوالة  �ا  التعرض  و(يف)  البضائع،  شراء  يف  الستغالله  ،  سواقوالنبات 
الفوائد، و  إدرار اجلباية وتكثري  غلظ عظيم، وإدخال   هو  وحيسبون ذلك من 

  ٢. الضرر على الرعا� من وجوه متعددة"
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الرعا�    على  يؤثر  الدولة  من  النشاط  من  النوع  هذا  أن  خلدون  ابن  ويرى 
"    فيقول:  ،الشعب  أفراد�لسلب؛ وذلك لعدم التكافؤ يف املنافسة بني الدولة و 

فإن الرعا� متكافئون يف اليسار (أو) متقاربون، ومزامحة بعضهم بعًضا تنتهي  
أ  إىل وماله أعظم    –يف ذلك  رافقهم السلطان    إذاتقرب، و   وغاية موجودهم 

من حاجاته،    شئفال يكاد أحد منهم حيصل على غرضه يف    –كثريًا منهم  
   ١.ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد"

ويرى ابن خلدون أن هذا العمل من الدولة جيعل التجار والفالحني ينصرفون   
تضيع   ال  حىت  العمل  تقل أمواهلعن  وبذلك  السلطان،  مع  منافسة  يف  م 

ابن  فيقول  الضرائب،  من  الدولة  دخل  ويقل  الضرائب،  من  التحصيالت 
ف:خلدون اجلباية    إذا"  التجار، ذهبت  وقعد  الفالحة،  الفالحون عن  انقبض 
أ و و مجلة  املتفاحش،  النقص  له من   إذادخلها  ما حيصل  بني  السلطان  قايس 

. ٢من القليل"  أقلاجلباية    إىلالقليلة وجدها �لنسبة    ر�حاجلباية، وبني هذه األ
  صحاباالقتصادية يضر عموًما �  نشطةوعلى ذلك فإن اشرتاك الدول يف األ

 . الصناعات والتجارات اخلاصة
 

 ثالث ال املطلب 
 تطور العمران و�ثريه على التطور االقتصادي 

بداية العمران؛ وهلذا العمران �ثري    هو  االجتماع البشري    يرى ابن خلدون أنَّ 
 نذكر منها:  ،على التطور يف بعض االجتاهات االقتصادية
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 تطور الصناعة الرتفية وعلومهاتطور العمران و�ثريه على  :أوالً 

الرتفية �لصناعات  وعالقته  العمراين  التطور  بني  ابن خلدون  "   فيقول:  يربط 
ووفت �لضروري وزادت عليه، صرف    عمالمتدنت املدينة وتزايد فيها األ  إذاف

املعاش  إىل الزائد حينئذ   البلد تكون    ،.. .الكماليات من  وعلى مقدار عمران 
جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ واستجادة ما يطلب منها حبيث تتوفر دواعي 

والثروة" الكماليات،    .١  الرتف  صناعة  عن  يتحدث  خلدون  ابن  جند  وهنا 
السلع الرتفيهية، واليت يزيد   إنتاجوليس الضرور�ت فقط، فنجده يتحدث عن  

العمران  إنتاج تطور  مع  و ها  البدوية،  احلياة  عن  من    هو  والبعد    أنواعنوع 
عما   النظر  بغض  أ  إذاالتطور  إجيابي�ا  تطورًا  تطور  و كان  إن  حيث  سلبي�ا، 

الرتفيهية   من    هو  الصناعات  يزيد  ألنه  سلىب؛  و   اإلنفاقتطور    هو الرتيف، 
اإل االقتصادي  للفكر  يف  سالمخمالف  الرتفية  اإلنفاقي  الصناعات  وبز�دة   ،

تزيد كذلك علومها، ويرى ابن خلدون أن للعمران دورًا يف تطور العلوم وتقدم  
 إذاالصناعة، وأن الصناعة وعلومها تتطور وتتقدم �لتطور العمراين، فريى أنه  

واأل اخلريات  للتعليم    موال فاضت  الفائض  الصنائع    يفيتجه  تعلم  صورة 
فيقول: " والسبب يف   ،�لعلم  أكربور الصناعات بصورة  املختلفة، و�لتايل تتط
من مجلة الصنائع، وقد كنا قدمنا أن الصنائع إمنا تكثر يف    ذلك أن تعليم العلم

وعلى نسبة عمرا�ا يف الكثرة والقلة واحلضارة والرتف تكون نسبة  ،  األمصار
املعاش، فمىت فضلت    أمرالصنائع يف اجلودة والكثرة؛ ألنه     أعمال زائد على 

ما وراء املعاش من التصرف يف خاصية    إىلأهل العمران عن معاشهم انصرفت  
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و نساناإل والصنائع"   هي،  األ١العلوم  هذا  يف  خلدون  ابن  ورأُي  غريب؛   مر، 
التعليم   إن  الصناعة    هو  حيث  يف  والتطور  الصناعي،  التطور    هو حمدث 

 .حمدث العمران

  اإلنفاق تطور العمران وز�دة  :�نًيا

لز�دة   يؤدي  امللك  �ستقرار  العمران  ز�دة  أن  خلدون  ابن  "    اإلنفاقيرى 
 تغلبت وملكت ما  إذاوذلك أن األمة 

ويتجاوزون    يدي�  عوائدهم،  فتكثر  ونعمتها،  ر�شها  قبلها كثر  امللك  أهل 
قبلهم   اتباع َمنْ   إىلوزينته، ويذهبون    هنوافله ورقت  إىلضرورات العيش وخشونته  

و  عوائدهم  حتصيلها،  أحواهليف  يف  ضرورية  عوائد  النوافل  لتلك  وتصري  م، 
ذلك   من  األ  إىلوينزعون  وال  حوالرقة  واملالبس  املطاعم  واآلنية،  يف  فرش 

ويفأخر ويتف ذلك  يف  األأخر ون  من  غريهم  فيه  ولبس    ممون  الطيب  أكل  يف 
الدولة، وعلى   أخر   إىلاألنيق وركوب الفاره، ويناغي خلفهم يف ذلك سلفهم  

أن يبلغوا من ذلك الغاية   إىلقدر ملكهم يكون حظهم من ذلك، وترفهم فيه  
لها، سنة هللا يف خلقه، وهللا  اليت للدولة أن تبلغها حبسب قو�ا وعوائد من قب

 . ٢أعلم"  - تعاىل –
ابن خلدون يف   وز�د�ا مع تطور    اإلنفاقمن موضع مظاهر    أكثروقد ذكر 

الدولة وقوة  العمران  ز�دة  مع  أنه  فيقول  وعمرا�ا  صاحب    الدولة  ينفرد   "
أ للنفقات ، وحيتجنها  موالمعظمها، وحيتوي على األ  و الدولة حينئذ �جلباية 

، فتكثر ثروته، ومتتلئ خزائنه، ويتسع نطاق جاهه، ويعتز  حواليف مهمات األ
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على سائر قومه، فيعظم حال حاشيته وذويه من وزير وكاتب وحاجب وموًىل 
األ ويقتنون  جاههم،  ويتسع  خلدون   ،١"موالوشرطي،  ابن  مقوالت  ومن 

 . مع العمران اإلنفاقاملتعددة يظهر تعدد أوجه 
 تطور العمران وتطور احلاجات :رابًعا

ضرور�ت وكماليات، ورتبهم   إىلقسم ابن خلدون التطور يف احلاجات البشرية  
الناس ما مل يستوف العمران    حسب التقدم االقتصادي للمجتمع، فقال: " إنَّ 

و  املعاش،  من  الضروري  يف  مههم  إمنا  املدينة  وتتمدن  حتصيل    هو  احلضري 
فيها األ  إذاف،  من احلنطة وغريها  األقوات  وتزايد  املدينة  ، ووفت  عمالمتدنت 

صرف   عليه  وزادت  حينئذ  �لضروري،  املعاش"   إىلالزائد  من    ، ٢الكماليات 
�ن ذلك  على  معلًقا  وايف  الواحد  عبد  الدكتور  لتحصيل    ويقول  " االجتماع 

الضروري من املعاش سابق على االجتماع لتحصيل الكمايل، ا�تمع الزراعي  
منط    يحتصيل الضروري من املعاش، ويقتض  إىليتجه كالمها    يوا�تمع الرعو 

الكمايل    إىلأحدمها طمح    أحوالاتسعت    إذاحيا�ما املعيشية يف البادية، مث  
و   األقوات يف   املدن  واختطاط  واملساكن  مث    األمصارواملالبس  ومن  للتحضر، 

احلضري،   العمران  على  إذن  سابق  البدوي  فالعمران  احلضري،  ا�تمع  ينشأ 
يف طبيعي  تبًعا  وكالمها  احلضرية  ا�تمعات  مستوى  وخيتلف  اخلليقة،   

الصناعة   االقتصادي يف  نشاطها  أهم  ويتمثل  الختالفهما يف درجة احلضارة، 
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البد أمنى من أهل  والرعي"  ووالتجارة، وتكون مكاسبهم    املشتغلني �لفالحة 
١. 

 املبحث الثالث 

 تطور العمران االقتصادي �لسنن عند ابن خلدون 

 سنن التطور االجتماعي يف فكر ابن خلدون. :ولاألاملطلب 

 مذهب ابن خلدون االقتصادي.   :املطلب الثاين

 سنن التطور االقتصادي يف فكر ابن خلدون. :املطلب الثالث

 ول األاملطلب 

 فكر ابن خلدون  يف   سنن التطور االجتماعي

على فهمها واستخراجها والعمل مبقتضاها هي   القرآناليت حث    اإلهليةالسنن  
إجياً�، ونستطيع أن نسميها قاعدة افعل    ومبثابة القانون احلاكم للتطور سلًبا أ

مسبًقا العمل  نتيجة  مبعرفة  والتوقع  التنبؤ  قاعدة  هي  وكذلك  تفعل،  ،  وال 
أ�م   قبله  االجتماعية  القضا�  يف  حبثوا  الذين  عن  خلدون  ابن  كانوا  و"يقول 

ون اإلتيان �ألقوال املقنعة  اولاخلطابة، أي أ�م كانوا حي  ويتبعون منهج الوعظ أ
يف محلهم على منهاج يكون    وصدهم عنه، أ ورأي أ  إىلر  هو  يف استمالة اجلم

ذاك، فليس  وفلم يؤلف مقدمته هلذا الغرض أ هو فيه حفظ النوع وبقاؤه، أما 
احملمودة،    األخالق تباع الطريق القومي و ا  إىليدعوهم    و ر أهو  مهه أن يعظ اجلم
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لك االجتماعية  احلياة  طبيعة  يف  يبحث  أن  فيها  قصده  يكتشف    يبل كان 
 " عليها  تسيطر  اليت  على  ١القوانني  ويتوقف  حمايدة،  تكون  غالًبا  والقوانني   ،

.  .وهكذا.العمل �ا النتائج، فإن كانت األفعال محيدة فستكون النتائج محيدة
اكتشاف    هو  ن الكشف عن السنن الر�نية واستخراجها  أونستطيع أن نقول  

ونالحظ أن اهتمام ابن خلدون يف مقدمته  ،  لسري ا�تمعات ومعرفة أسرارها
 اط الكتشاف هذه القوانني سار كما بلي: ببعض النق

 ن التغيري والتطور عند ابن خلدون التاريخ الستخراج سن  ةدراس :أوالً 

اْأل أوملْ   ":  تعاىليقول   َيِسريُوا ِيف  قـَْبِلِهْم   رض   الَِّذيَن ِمْن  َعاِقَبُة  فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن 
اْأل  َوَأَ�ُروا  ًة  قـُوَّ ُهْم  ِمنـْ َأَشدَّ  ُرُسُلُهْم   أكثرَوَعَمُروَها    رضَكانُوا  َوَجاَءْ�ُْم  َعَمُروَها  ِممَّا 

ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا     .)٩الروم:  ("  ُمونَ َيْظلِ   أنفسهمِ�ْلبَـيَِّناِت َفَما َكاَن ا�َّ

وتسجيل   رضاأل   التاريخ والسري يف  أمهيةكتابة ابن خلدون يف مقدمته عن  إن  
 يعين أنه منشغل بعلم  األحداث 

هللا  و املرج  اإلهليةالسنن    حث  وقد  مستقل،  املسلمني كعلم  عامل  يف    -فعله 
السري يف  -  تعاىل أن   رضاأل  على  نقول  أن  نستطيع  بل  السنن،  واستخراج 

األ وذلك    أمر�لسري    مرهذا  االجتماعية؛  القوانني  وفهم  الستخراج  إهلي 
فقال    عمالأل والصواب،  اخلطأ  بني  ما  التفرقة  وإمكانيه  ُقْل    ":  تعاىلالعقل 

ويقول ابن    ،)١١األنعام:  ("  مثَُّ اْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ   رضِسريُوا ِيف اْأل 
مقدمته عن   أنَّ   التاريخ   ة دراس  أمهيةخلدون يف  اعلم  عزيز   "  فن  التاريخ  فن 

املاضني من   أحواليوقفنا على    هو  املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية؛ إذ  
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يف سريهم، وامللوك يف دوهلم وسياستهم حىت تتم   األنبياءيف أخالقهم، و   مماأل
يرومه يف   ملن  ذلك  االقتداء يف  ف  أحوالفائدة  والدنيا،    إىل حمتاج    هو  الدين 

  إىل مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما  
اعتمد فيها على جمرد    إذااألخبار    احلق، وينكبان به عن املزالت واملغالط؛ ألنَّ 

واألا العمران  وطبيعة  السياسة  وقواعد  العادة  أصول  ومل حتكم  يف    حواللنقل، 
، وال قيس الغائب منها �لشاهد واحلاضر �لذاهب، فرمبا نسايناإلاالجتماع  

مل يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم واحليد عن جادة الصدق، وكثريًا ما وقع 
احلكا�ت والوقائع العتمادهم للمؤرخني واملفسرين وأئمة النقل من املغالط يف  

أ غث�ا  النقل  جمرد  على  قاسوها  و فيها  وال  أصوهلا،  على  يعرضوها  ومل  مسيًنا، 
الكائنات وحتكيم  �شباهها، وال سربوها مبعيار احلكمة والوقوف على طبائع 

و�  احلق،  عن  فضلوا  األخبار؛  يف  والبصرية  الوهم  هو  النظر  بيداء  يف  ا 
،  ممعلم التاريخ وتتبع األخبار يف األ  مهيةيشري ابن خلدون أل، وهنا  ١والغلط"

معرفة السنن   إىلوهذا يؤدي �لنظر والتامل وحتليل وقائع التاريخ بطريقة علمية 
فَاْنظُُروا َكْيَف   رضَقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْأل "  :  تعاىل؛ لقوله  اإلهلية

وبذلك فإن ابن خلدون " يرى يف    ،)١٣٧آل عمران:  ("    ِبنيَ َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ 
  "  وقدره يف العامل  -سبحانه    -حركة التاريخ وقائع وسنًنا، انعكاًسا ملشيئة هللا  

٢. 
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 دافع حتتاج للعصبية القادرة عليهسنة التغيري والت :�نًيا

يتحدث ابن خلدون عن السنن الر�نية يف تطور ا�تمعات وحتوهلا من حال 
تغيريها من حالة ظلم �لكفر    إىل وتغيريها عامة، سواء  إميان  إىلحال    حالة 

أ  األنبياءكما حدث مع   التدافع،    تغيري دول وحكام  ووالرسل،  وزواهلا بسنة 
العصبة القوية القادرة على ووجد ابن خلدون أنه ال يتحقق ذلك إال بوجود  

أن   وجند  الظلم،  وجربوت  قوة  بسبب  هالكة  وإال كانت  الظامل،  مواجهة 
إن مل يكن بقوة العصبية ف انتحار، فسنة هللا يف    هو  الوقوف أمام الظلم مثالً 

للتغيري الفاعلة  القوية  العصبية  وجود  أن"    .خلقه  خلدون  ابن    أحوال يقول 
املنك بتغيري  القائمني  املنتحلني الثوار  من  فإن كثريًا  والفقهاء،  العامة  من  ر 

يذهبون   الدين  طرف  وسلوك  األ  إىلللعبادة  من  اجلور  أهل  على  اء  مر القيام 
�ملعروف رجاء يف الثواب عليه من    مرتغيري املنكر والنهي عنه، واأل  إىلداعني  

يف   مأنفسههللا، فيكثر أتباعهم واملتشبثون �م من الغوغاء والدمهاء، ويعرضون  
ين؛ ألن  أجور هم يهلكون يف تلك السبيل مأزورين غري مأكثر ذلك للمهالك، و 

وإمنا    -سبحانه    -هللا   عليهم،  ذلك  يكتب  القدرة    أمر مل  تكون  حيث  به 
فقال   ر   "   :   ملسو هيلع هللا ىلصعليه،  ف  أي من  بيده،  فليغريه  منكرا  يستطع  إمنكم  مل  ن 

ف فبقلبهإفبلسانه،  يستطع  مل  و ١"ن  والدول    أحوال،  ال  رأسامللوك  قوية  خة 
القبائل   عصبيه  ورائها  من  اليت  القوية  املطالبة  اال  بنائها  ويهدم  يزحزحها 

حداث  إل  ها أمهيتو وجند هنا ابن خلدون يؤكد على وجود العصبية    .٢والعشائر"
الفعلي، وبذلك تكون العصبية للتغيري هي سنة     ،كانت ومازالت  إهليةالتغيري 

 
جه اإلمام مسلم يف صحيحه يف �ب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري وكون  أخر   )  ١

 ). ٤٨ذلك كله من اإلميان ( 
 .٥٢١مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص ،ابن خلدون، حتقيق: د.على عبد الواحد وايف ةمقدم )٢



-١٦٧- 

  أكثر " ابن خلدون يؤكد    أنَّ   فنجد  ،األنبياءوالدليل حدوث ذلك مع الرسل و 
عليهم السالم   أنفسهم  األنبياء تزعمها    ومن مرة على أن حركة التاريخ حىت ل

ال ما استطاعت أن تفعل  إو   ،جراء تغريا�اإداة لتحقيق فعلها و أالبد هلا من  
عليهم السالم   األنبياء أن    :يطرح حتفظه الذكي يف هذا ا�ال  هو  و ،  شيئا...

ل �لكون كله  هللا  من  مستقر    األمورجرى  أمنا  إلكنه    ،شاء   ومؤيدون  على 
حكيم"  عليم  وهللا  تطبيقه كذل١العادة  ميكن  الكالم  هذا  أن  وجند  على ،  ك 

ال إودوام ملكها، ويتحدث ابن خلدون عن أن امللك ال يستمر ويدوم    مماأل
�لعصبية اليت حتافظ على وجوده، ويرى ابن خلدون أن العصبية تبحث عن  

 لتثبت قو�ا ولتستمر قوية.   ىأخر التغلب على عصبية 

َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس    : " تعاىل قوله    إىلويبدأ حديثه �ية عن سنة التدافع مشريًا  
 ،)٢٥١البقرة:("    َوَلِكنَّ ا�ََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ   رضبـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لََفَسَدِت اْأل 

التغلب على   إذامث   بطبعها  قومها طلبت  العصبية على  بتلك  التغلب  حصل 
أ  ىأخر أهل عصبية   فإن كافأ�ا  عنها،  وأنظارا،    و بعيدة  أقتاال  مانعتها كانوا 

القبائل واأل التغلب على حوز�ا وقومها شأن  املفرتقة   ممولكل واحدة منهما 
�ا   التحمت  واستتبعتها  غلبتها  وإن  العامل،  يف    -  أيًضا  -يف  قوة  وزادت 

الغاية    إىلالتغلب   التغلب والتحكم أعلى من   وىل األقو�ا، وطلبت غاية من 
تكا  ،وأبعد.. حىت  دائًما  " يفوهكذا  الدولة  قوة  بقو�ا  ابن    .٢  ء  جند  وهنا 

والطريق   التطور  عن  يتحدث  أ  إىلخلدون  ظلم،  ��اء  سواء  ��اء  والتغيري، 
  -لتطور ا�تمع    يوالذي يؤد  -  والتغيري��اء دول، وهذا التغلب    وحكم، أ
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  تعاىل  -  ال يتم إال �لعصبة القوية القادرة على تغيريه، وهذا ما أجرى عليه هللا 
 . سنة التغيري، �ن التغيري ال يتم إال بقوة قادرة عليه وعلى مواجهته -

   للقرى بسوء أخالق أهلها وملوكها سنة التغيري �هلالك :�لثًا

بيد هللا   امللك  أن  ابن خلدون  و   -  تعاىل  -يقول  يشاء،  ملن  أراد   إذايعطيه 
سنة اهلالك بسوء أخالقهم، فحق   ممانتزاعه ممن يشاء؛ لذلك أسرى على األ

م، و�لعكس من  إليهن هللا �ذن هلم �مللك، وساقه  إ"    عليهم القول، فيقول:
املذمومات،    إذاذلك   ارتكاب  أمة محلهم على  من  امللك  �نقراض  �ذن هللا 

وال   مجلة،  منهم  السياسية  الفضائل  فتفقد  طرقها،  وسلوك  الرذائل،  وانتحال 
هم، ويتبدل به سواهم، ليكون نعًيا  أيديأن خيرج امللك من    إىلتزال يف انتقاص  

هم من اخلري، أيديمن امللك، وجعل يف  عليهم يف سلب ما كان هللا قد آ�هم  
َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَ�َها أمر َأرَْدَ� َأْن ُ�ِْلَك قـَْريًَة    إذاوَ "   َ� ُمْرتَِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ

السابقة جتد كثريًا مما   ممواسَتقرِىء ذلك وتتبعه يف األ  ،)١٦اإلسراء:  ("    َتْدِمريًا 
 . ١  "قلناه ورمسناه، وهللا خيلق ما يشاء وخيتار 

يف    -سبحانه    -  هللا  ذكرهموقد    قبلنا،  مموجند هذا النوع من التغيري حدث أل
املثال قوله    القرآن َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن "  :  تعاىلالكرمي، وعلى سبيل 
َنا آَل ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا ظَاِلِمنيَ قـَْبِلِهْم   "  َكذَّبُوا ِ�َ�ِت َر�ِِّْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِ�ِْم َوَأْغَرقـْ

بسوء    ،)٥٤األنفال:  ( اهلالك  والظلم    األخالق وهذا  إهلية،  هو  والكفر  سنة 
ال   القوانني  واستخراج  االجتماعية  تفسرياته  معظم  ابن خلدون يف    وخيل وجند 

 . وحسن استيعابه هلا  اإلهليةمن فهمه للسنن 
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 قوانني تنظمه   إىلسنة احتياج االجتماع البشري  :رابًعا

يرى ابن خلدون أن لكل اجتماع بشرى نوًعا من الفوضى واهلمجية اليت جيب  
أ الدولة  إما من  قوانني،  و   -من شرع هللا  و أن حتكمها  وأن    -  تعاىل سبحانه 

والتجمع   العصبية  حتولت  وإال  اتباعها  جيب  اجتماعية  سنة  القوانني  هذه 
 إىل" وجتيء العصبية املفضية    مهجية شديدة فيقول ابن خلدون:  إىلالبشري  

قوانني سياسية مفروضة يسلمها    إىلاهلرج والقتل، فوجب أن يرجع يف ذلك  
  إذا ، و ممللفرس وغريهم من األ ها كما كان ذلك  أحكام  إىلينقادون  و   ،الكافة

ُسنََّة  "  ها، ومل يتم استيالؤها  أمر خلت الدولة من مثل هذه السياسة مل يستتب  
وََكاَن   قـَْبُل  ِمْن  َخَلْوا  الَِّذيَن  ِيف  َمْقُدورًا  أمرا�َِّ  َقَدرًا    إذا ف،  )٣٨األحزاب:  ("    ا�َِّ 

وبصرائها كانت   الدولة  وأكابر  العقالء  من  مفروضة  القوانني  هذه  كانت 
و  عقلية،  ويشرعها كانت  إذاسياسة  يقررها  بشارع  هللا  من  مفروضة  كانت 

 .١  " ة خر سياسة دينية �فعة يف احلياة الدنيا ويف األ

 ي وإزالة الشجاعة األخالقالتغيري  إىلسنة �دية الرتف   :خامًسا

االنتقال   وأن  الشجاعة،  يف  سبب  البداوة  أن  عن  خلدون  ابن  يتحدث 
ين بسبب ذهاب خلق  خر سبب قهرهم من األ  هو  للحضر والتنعم يف الرتف  

البد حال  ومقارً�  شارًحا  خلدون  ابن  فيقول  والشجاعة،  منهم    والتوحش 
الرتف  للتوصل للنتيجة �ن    مأحواهلوحيا�م وسبب قو�م، وحال أهل احلضر و 

الشجاعة خلق  بتغيري  أهل   ،قام  أن  ذلك  يف  السبب   " �ن  يتحدث  فنراه 
والرتف،  النعيم  يف  وانغمسوا  والدعة،  الراحة  مهاد  على  جنو�م  ألقوا  احلضر 
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عن  أمر ووكلوا   املدافعة  يف  و أمواهلهم  الذي إليهو   إىل  أنفسهمم  واحلاكم  م 
تولت ح اليت  واحلامية  واستناموا  رأسيسوسهم  اليت حتوطهم، ا  إىلتهم،  ألسوار 

واحلرز الذي حيول دو�م، فال �يجهم هيعة، وال ينفر هلم صيد، فهم غارون  
منزلة   وتنزلوا  األجيال،  منهم  ذلك  على  وتوالت  السالح،  ألقوا  قد  آمنون، 
النساء والولدان الذين هم عيال على أيب مثواهم، حىت صار ذلك خلقا يتنزل 

الطبيعة لتفرد  ، منزلة  البدو  الضواحيوأهل  يف  وتوحشهم  ا�تمع  عن    هم 
عن  �ملدافعة  قائمون  واألبواب  األسوار  عن  وانتباذهم  احلامية،  عن  وبعدهم 

يكلو�ا  أنفسهم ال  حيملون    إىل،  دائًما  فهم  بغريهم،  فيها  يتقون  وال  سواهم، 
وخيتم قوله �ن هذا التحول   .١  السالح، ويتلفتون عن كل جانب يف الطرق "

سنة هللا يف خلقه فيقول: " كل حي من العرب بلى نعيًما وعيًشا   هو  والتغيري  
األ احلي  دون  عليه  خرخصًبا  وأقدر  له  أغلب  يكون  املتبدي  احلي  فإن   إذا ، 

وهنا تظهر سنة هللا يف خلقه �ن    ،٢ تكافأ يف القوة والعدد، سنة هللا يف خلقه"
  .نساناإليزيل اخلشونة والشجاعة من الرتف والنعيم 

قد    :وأخريًا خلدون  ابن  �يت  إىليف كتا�ته    أشار فإن  اليت  �لعمران    السنن 
إنشاء علم اجتماع سنين خاص  هو  ة للعمران، وما جيب فعله  آدموالسنن اهل

، ويقوم هذا العلم على  )   علم سنن االجتماع (  �ملسلمني، وميكن أن نسميه  
للسنن  القرآينالفهم   من    إليهمضافًا    اإلهلية  وأمثاله  خلدون  ابن  إبداعات 

�ن   القول  ونستطيع  والباحثني،  بعض  هو  خلدون  لنب  املفكرين  مكتشف 
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يف االجتماع، أما القوانني الكلية ميكن التماسها مما جاء    اإلهلية قوانني السنن  
   .يف كتاب هللا

 املطلب الثاين 

 مذهب ابن خلدون االقتصادي

املطلب سن  يف االقتصادي وحم  حاولهذا  ابن خلدون  ة  اولالتعرف على فكر 
وال االشرتاكية    اولابن خلدون، وحن  فكارالية ألرأمساستعراض جتاذب كل من 

املؤثرة على التطور    اإلهليةالتعرف على مذهبه االقتصادي قبل استخراج السنن  
 االقتصادي يف فكر ابن خلدون، ويكون كاآليت:

 ابن خلدون واالشرتاكية :أوالً 

ابن   الرمحن  لعبد  االشرتاكي  الفكر  �لصاق  الغربيون  االقتصاديون  قام  لقد 
هلم، فقالوا: إنه   تراءى  وكما  ولكن بتفسريهم،  خلدون استناًدا على ما كتبه، 
الفلسفة  التارخيي يف  التطور  تفسري  أن  للتاريخ، وجند  املادي  التفسري  مؤسس 

ينتمى   والذي أوالً الغربية  املثالية،  هيجل  لفلسفة  ختضع     ا�تمعات  �ن  قال 
الفكر   ينبع من  الذي  الفكرة ونقيضها، وبتصارعهما  نسايناإلللتطور  بوجود   

ترجع   واليت  املادية،  بفلسفته  ماركس  مث جييء  للتطور،  املؤدي  النقيض  يظهر 
  مبا  –يف رأيه    –  أثر ، مث حيدث التغيري يف عامل الفكر املتأوالً التطور لعامل املادة  
امل عامل  يف  حمحدث  تدور  الفلسفتني  ومع  خلدون  اولادة،  ابن  فكر  قولبة  ة 

من   االشرتاكي  الفكر  مع  يتوافق  ما  استخراج  خالل  من  االشرتاكي  للفكر 
للعمران املقدمة، ونذكر منها تفسريه  ابن خلدون يف  فقال �ن هللا    ،كلمات 

، وركبه على صورة ال يصح حيا�ا وبقاؤها إال  نساناإل"خلق    تعاىلسبحانه و 
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التماسه بفطرته، ومبا ركب فيه من القدرة على حتصيله، إال   إىللغذاء، وهداه  �
غري   الغذاء  ذلك  من  حاجته  عن حتصيل  قاصرة  البشر  من  الواحد  قدرة  أن 

فال حيصل إال بعالج كثري من الطحن والعجن  ،  موفية له مبادة حياته منه...
مواعني وآالت ال تتم   إىلالثالثة حيتاج    عمالوالطبخ، وكل واحد من هذه األ

فالبد من اجتماع القدر  .،  إال بصناعات متعددة من حداد وجنار وفاخوري..
الكثري من أبناء جنسه ليحصل القوت له وهلم، فيحصل �لتعاون قدر الكفاية 

وما مل يكن هذا التعاون فال حيصل له  ،  منهم �ضعاف...  كثرمن احلاجة أل
   .١  وال تتم حياته"قوت وال غذاء، 

للعمران   التفسري  هذا  أن  للماركسية  املتحمسون  الكتاب  من  هو  ويرى  نوع 
فنرى أحد   ا�تمعات،  تطور  املادي على  الطابع  تفرض  واليت  التارخيية  املادية 

كقوة    -املادية    اجة " احل  الكتاب يقول عن تفسري العمران البن خلدون �ن 
البشرية  أساس �ريخ  يف  موجهة  القاعدة    ــــــيه  ابن  وىلاألية  ولاأل هي  لنظرية   

 .٢  خلدون"

فكرة املادية فإن املاركسية ال تعرتف بوجود الدين يف فكرها،    إىلو�إلضافة   
الزاوية يف  متثل حجر  املفكر  إن" عقيدة  اخللدوين حيث  الفكر  وهذا عكس 

فكره" و   .٣  مذهبية  واحلياة،  والتنشئة  الفكر  بعيدة  وابن خلدون مفكر مسلم 
لعقيدته   استبعاده  فكرة  البعد  أن  أفكار يف    يةسالماإلكل  وجند  وكلماته،  ه 
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"  هو  ها  أساسالشيوعية بعيد كل البعد عن الفكر اخللدوىن؛ حيث إن    أساس
املادة، وتدعي أ�ا أصل الوجود، وأن احلركة    ليهاملادية اجلدلية اليت تقوم على �

التناقض والصراع، وأن احلياة املادية   وخاصة ما يتعلق منها    -تعم عن طريق 
والسياسي    -  نتاجاإلبشئون   والثقايف  االجتماعي  الصرح  تنشئ  اليت  هي 
امللكية، فهي وسيلة  هو  ي، وترى الشيوعية أن سبب الصراع  األخالقوالديين و 

ع املستغلني"االستغالل  ملصلحة  الضعفاء  به  يستغل  أفيون  والدين   ، ١ندهم، 
ي كابن خلدون؛ حيث إن"  إسالمبعيدة عن فكر مفكر    فكاروكل هذه األ

مرتبطة بتفسريه للكون واحلياة،    -موضوع االقتصاد    -املادة    إىل  سالمنظرة اإل
هذه   يف  وهي  عليها  تعني  وسيلة  واملادة  العبادة،  هي  الوجود  من  الغاية  أن 

، وال حياة  نساناإلاحلالة ضرورية؛ أل�ا وسيلة للعبادة، فال عبادة إن مل حيي  
الدنيا"  تعمر  مل  واإلعمار  ٢إن  خلدون  ابن  فكر  أسس  هي  وهذه  املؤسس  ، 

 . ولاألهدفه هو على العبادة والطاعات 
 اليةرأمس ابن خلدون وال :�نًيا

اليون  رأمسبنفس منطق االشرتاكيني وإلصاق فكر ابن خلدون لالشرتاكية قام ال
الية، وبكلمات ابن خلدون يف املقدمة اعتربوه  رأمس�لصاق فكر ابن خلدون لل 

مؤسس احلرية االقتصادية، واحلرية االقتصادية هي ركن رئيسي من أركان هو  
ال الرأمسالنظام  املذهب  ألن  وذلك  قاعدتني  رأمسايل؛  على  يقوم  يتني  أساسايل 

مها احلرية االقتصادية واملنافسة، ويقتصر دور الدولة كحارس لألمن، وقد ظهر  
 الية سلبيات مثل االحتكار واالستغالل والر�. رأمسلل 

 
والنشراالقتصادواملذاهب    سالماإليوسف كمال،    )١ للطباعة  الوفاء  دار  املعاصرة،  ،  ٢ط  ،  املنصورة  والتوريع،  ية 
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لعدم تدخل الدولة يف التجارة؛    و وكتب ابن خلدون يف مقدمته كلمات تدع 
الدولة،   لتجارة  رفضه  مفسرًا  خلدون  ابن  فقال  �لرعية،  مضر  ذلك  ألن 
والتحذير من جتار�ا لوقوع ضرر على الرعية " فإن الرعا� متكافئون يف اليسار  

تنتمتق بعًضا  بعضهم  ومزامحة  أ  إىل  هياربون،  موجودهم  و   وغاية    إذا تقرب، 
رافقهم السلطان يف ذلك وماله أعظم كثريًا منهم، فال يكاد أحد منهم حيصل 

  من حاجاته، ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد"  شئعلى غرضه يف  
مساوئ    ،١ بكل  تنبأ  قد  خلدون  ابن  أن  الكلمات  هذه  من  ويالحظ 
 سوف جتعله حمتكرًا؛ وذلك أمواالً   أكثرهو  الية، فالتجارة من السلطان، و رأمسال

أ الشراء،  على  وقدرته  املالية  هذا    ولقوته  ويتبع  منافسته،  الناس من  لتخوف 
هو ن خلدون و الية البرأمساالحتكار الظلم االقتصادي، وال يعقل أن تنتسب ال

من   سنوات كثرية  بعد  ظهرت  اليت  عيو�ا  عن  الدول  ايتحدث  يف  تباعها 
ين والظلم  االحتكار  آ�ر  من  وحتذيره  املدرسة،    فياحلديثة،  هلذه  انتماءه  عنه 
فلسفتها   تقوم  الغربية  املدرسة   " أن  إ�م أساسوجند  احلرية،  مبدأ  على  ا 

ومن هنا قام ،  بدون تدخل...يتصورون الكون آلة حركها هللا مث تركها تدور  
وعلى  رضاأل   على  نساناإل  ليهالنظام على � نظام    أساس،  منا  املبادئ  هذه 

، واملنفعة واإلشباع غايته، وأبيح  نتاجاإلاملنافسة احلرة، واعترب الربح أهم حوافز  
املطاف إال    هي الر� على نظام واسع، وأقر تفاوت الدخول �الحتكار، فما انت

 .٢ "زمات االستغالل والر� واالحتكار واحلروب واأل إىل

 
 .٦٩١مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص ،مقدمة ابن خلدون، حتقيق: د.على عبد الواحد وايف )١
 . ٥ية املعاصرة، مرجع سابق، صاالقتصادواملذاهب  سالماإليوسف كمال،  )٢



-١٧٥- 

وكل هذه املبادئ بعيدة عن فكر مفكر مسلم يؤمن بتحرمي الر� وحترمي الظلم   
فابن الكالم  هذا  ومن  ليس    واالحتكار،  مذهبه رأمسخلدون  يف  الي�ا 

 .االقتصادي

   ابن خلدونحقيقة مذهب ا: لثً �

ه  أفكار ، وبىن  يةسالماإلنشأ ابن خلدون مسلًما، واستمد ثقافته من الشريعة  
، فنجد ابن يةسالماإلا بثقافته أثر على جتاربه الشخصية، واستخلص القوانني مت

والقضاء   والتدريس  السياسة  عامل  يف  عاشها  اليت  جتاربه  خالل  من  خلدون 
�لفكر اإل " لقد أبرز ابن  و ي الناتج من تعليمه يف مراحل حياته،  سالممثقالً 

الكرمي،    القرآنخلدون خلفيته الدينية يف التفسري والتنبؤ معتمًدا على �رخيية  
 سنة من سنن هللا يف الكون، ستبقى  القرآينفالعمران والدمار حسب الطرح  

يف   ومن عليها ليدخل الكون  رضاأل  كسلسلة متتابعة احللقات حىت يرث هللا
 .١  من البعث والقيامة" ىأخر مرحلة 

  أكثرفقد " كان ابن خلدون    ،وامتاز ابن خلدون �لفكر الناتج عن التجربة 
قادته   قبله  جرت  أحداً�  درس  ألنه  جرت    إىلواقعية؛  �حداث   –التنبؤ 

  ، والفكر االقتصادي البن خلدون �تج عن ما تعلمه وتشبع ٢ بعده"  -�لفعل
علوم   من  عن ية إسالمبه  يتحدث  عندما  املسلم  املفكر  خلدون  وابن   ،

يتحدث عنه من منظور الشريعة اليت يؤمن �ا، فنجده يتحدث هو  االقتصاد ف
وعدم   االحتكار  عدم  يف  متمثالً  العدل  عن  ويتحدث  وقيمته،  العمل  عن 

 
ابن خلدون واملادية التارخيية، املؤمتر العلمي الدويل (ابن خلدون: عالمة الشرق والغرب)،  أمين فتحي احلجاوي،    )١

 . ٢٢)، ص٢٠١٢ ولقسم االجتماع، جامعة النجاح الوطنية، �بلس، فلسطني، (تشرين األ ،اآلداب كلية
 .٢٢املرجع السابق، ص )٢
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االستهالك  تسخري الرعية بغري حق، وجنده يتحدث عن االبتعاد عن الرتف يف  
يف االقتصاد، ونستطيع   ية سالماإل، ويالحظ أ�ا كلها مبادئ الشريعة  نتاجاإلو 

�لتنافس   الدولة  تدخل  االقتصادية وعدم  احلرية  يؤيد  ابن خلدون  القول �ن 
ما   أفضلالية واالشرتاكية �خذ  رأمسمع الرعا�، وهذه املبادئ هي طريق بني ال

 ي.سالمنظام االقتصاد اإل عليه ن نطلقما ميكننا أهو يف كل نظام فيهم، و 

 ثالث ال املطلب 

 سنن التطور االقتصادي يف فكر ابن خلدون 

ئ علم االجتماع، وقد عاصر  نشِ مُ هو  يعترب ابن خلدون عند بعض الباحثني  
يف   النظر  يدقق  جعلته  أحدا� كثرية  خلدون  منها  األحداث ابن  ويستخرج   ،

عوامل  هناك  أن  نغفل  أال  وجيب  استخلصها،  اليت  االجتماعية  القوانني 
للسنن  فهمه  وهي  القوانني،  هذه  استخالص  على  خلدون  ابن  ساعدت 

ابالقرآن يف كتا�ت  ذلك  ويظهر  هلا،  واستيعابه  واستشهاده  ية  خلدون،  ن 
أ لسنن هللا يف خلقه، وسوف  فهمه واستيعابه  تدل على  اليت    حاول�آل�ت 

 توضيح بعض من فكر ابن خلدون السنين يف التطور االقتصادي:

 نة زوال موارد الدول نتيجة الرتفس :أوالً 

طاملا  الدول  وسقوط  احلضارات،  سقوط  حتمية  عن  خلدون  ابن  يتحدث 
السنن الر�نية اليت وضعها اخلالق لسقوط   هيالسقوط، و توافرت شروط هذا  

يسبب فساد العمران، وحيدث عند هرم   رهو الدول، ونستطيع أن نقول أنه تد
"  :  تعاىلالدولة وإصابتها �لرتف، وما يرتتب عليه من مظامل اجتماعية، فيقول  

قـَْريًَة    إذاوَ  ُ�ِْلَك  َأْن  َفَدمَّْرَ�َها أمر َأَرْدَ�  اْلَقْوُل  َها  َعَليـْ َفَحقَّ  ِفيَها  فـََفَسُقوا  ُمْرتَِفيَها   �َ
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َعَث "  :  أيًضايقول  و   ،)١٦اإلسراء:  ("    َتْدِمريًا َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتَّ يـَبـْ
ُلو   يـَتـْ َرُسوًال  َها  أُمِّ ظَاِلُمونَ ِيف  َوَأْهُلَها  ِإالَّ  اْلُقَرى  ُمْهِلِكي  َوَما ُكنَّا  آَ�تَِنا  "   َعَلْيِهْم 

للملك   ،)٥٩القصص:  ( الوقت  الرتف مالزم مع مرور  أن  ابن خلدون  ويرى 
ومع وجود  الرتف،  امللك �يت  واالطمئنان إلقامة  امللك  ثبات  فبعد  املستقر، 

خلد ابن  فيقول  والفقر،  الظلم  يكون  إنَّ   ون: الرتف  تقتضي    "  امللك  طبيعة 
يفي   وال  أعطيا�م،  على  نفقا�م  وتزيد  عوائدهم،  فتكثر  قدمناه،  الرتف كما 
دخلهم خبرجهم، فالفقري منهم يهلك، واملرتف يستغرق عطاءه برتفه، مث يزداد  

مث  ،  أن يقصر العطاء كله عن الرتف وعوائده...   إىلة  أخر ذلك يف أجياهلم املت
احلامية   عدد  فينقص  لذلك،  األعطيات  مقادير  وتكثر  الرتف،  أن    إىل يعظم 

العسكر   الدولة،    أقل  إىليعود  قوة  لذلك، وتسقط  احلماية  فتضعف  األعداد 
أ الدول،  من  جياورها  من  عليها  القبائل  هو  من    وويتجاسر  من  يديها  حتت 

 .١  والعصائب، و�ذن هللا فيها �لفناء الذي كتبه على خليقته"

الرتف،   هذا  على  األجيال  وتتعاقب  الدولة،  هلرم  يؤدي  �لدولة  والرتف 
وتضعف جلد�ا، يقول ابن خلدون: "ويعود و�ل ذلك على الدولة مبا تلبس  

اهلرم... ثياب  من  الدولة  ،  به  يف  حيدث  �لرتف    إذاورمبا  اهلرم  هذا  طرقها 
جل  غري  من  وشيًعا  أنصارًا  الدولة  صاحب  يتخري  أن  تعّود  والراحة  ممن  د�م 

اخلشونة، فيتخذهم جنًدا يكون أصرب على احلرب، وأقدر على معا�ة الشدائد 
من اجلوع والشظف، ويكون ذلك دواء للدولة من اهلرم الذي عساه يطرقها 

فيها � أنَّ   .٢  ه"مر حىت �ذن هللا  يالحظ  الرتف    وهنا  هو  ابن خلدون جيعل 

 
 . ٥٣٤ -٥٣٣ مرجع سابق، اجلزء الثاين، ص ،د.على عبد الواحد وايف مقدمه ابن خلدون، حتقيق: )١
 .٥٣٥ اجلزء الثاين، ص ،املرجع السابق، )٢
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عن   جلد�ا  وضعف  الشعوب  فساد  البالد،  سبب  فتسقط  بالدها،  محاية 
أخالقهم،  طبيعة  من  ينال  الذي  الرتف  بسبب  االقتصادية  مواردها  وتزول 

حى اجللد من رجاهلم، وتصاب الدول �لوهن؛ وألنه ال حيمي البالد املرتزقة  وميُ 
إال  أجور امل السقوط واالعتداءات  البالد، وال حيمى احلضارات من  ون حلمايه 
السقوطأ فيحدث  وهالك  بناؤها،  العمران  لفساد  �لرتف  تطور  وهذا   ،

   .احلضارات وسقوطها

   ة أن ظلم االحتكار �يت �خلسرانسن :�نًيا

الظلم ومن   أموالأكل    أنواعنوع من  هو  االحتكار    إنَّ  الناس �لباطل، ومن 
الغصب ومنع   أنواع؛ ألنه مضر مبصاحل الناس، ونوع من  سالماحملرمات يف اإل

َنُكْم ِ�ْلَباِطِل ِإالَّ أموالَ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال �َُْكُلوا  "    : تعاىلاحلقوق، ويقول   ُكْم بـَيـْ
رَِحيًما ِبُكْم  ا�ََّ َكاَن  ِإنَّ  أَنـُْفَسُكْم  تـَْقتُـُلوا  َوَال  ِمْنُكْم  تـََراٍض  َعْن  ِجتَارًَة  َتُكوَن  "   َأْن 

الثروة يف    ،)٢٩النساء:  ( تركز  إنه يعمل على  ولالحتكار أضرار كثرية؛ حيث 
فئة قليلة هم احملتكرون، وهذا يساعد على االستغالل، والذي يتولد منه    أيدي

والسلب   السرقة  مثل  األسعار،  غالء  نتيجة  عديدة  اجتماعية  مشكالت 
  ابن  والغش يف املعامالت املالية، وهناك خسائر تقع على احملتكر حتدث عنها 

احتكار    " إنَّ   :فيقول  ،خلدون، وحتدث عن ما حيدث له من تطور للخسارة
يعود   وإنه  مشؤوم،  به  الغالء  أوقات  لتحنيُّ  فائدته    –الزرع  �لتلف   –على 

مضطرون   األقوات   إىلالناس حلاجتهم    نَّ أ  –وهللا أعلم    –وسببه    .واخلسران
به  إىل متعلقة  النفوس  فتبقى  اضطرارًا،  املال  من  فيها  يبذلون  تعلق    يفو   ،ما 
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جما�ً  �خذه  من  على  و�له  يف  سر كبري  هلا  مبا  اعتربه    ،النفوس  الذي  ولعله 
 .١  الناس �لباطل" أموالالشارع يف أخذ 

 حيث يوجد رزقه  نسان اإلسنة تواجد   :�لثًا

األ انتشار  عن  خلدون  ابن  وذلك  مر يتحدث  البدو؛  عن  احلضر  يف  اض 
أنَّ   أنواعو   الطعام  أنواعالختالف   ويقول  عند    اجلهد،  يتواجدون  ال  األطباء 

الطب واألطباء؛ ولذلك ال    إىلالبدو؛ أل�م يتمتعون بصحة ال حيتاجون معها  
ألن   احلضر؛  يف  إّال  غالًبا  األطباء  رزقه    نساناإليتواجد  يوجد  يتواجد حيث 

وما ذاك إال    ،وعمله، فيقول ابن خلدون: " ال يوجد الطبيب يف البادية بوجه 
معاش   ود؛ ألنه يكون له بذلك يف البدجِ لوُ   إليهاحتيج    ولالستغناء عنه؛ اذ ل

هللا  سن  ، سكناه  إىليدعوه   لسنة  جتد  ولن  عباده،  يف  خلت  قد  اليت  هللا  ة 
 .٢  تبديال" 

 البشرية عمالقيمة األهو والرزق  سنة أن الكسب :رابًعا

عندما يتحدث ابن خلدون عن العمل، وقيمة العمل، والكسب املرتتب عن  
ية اخلاصة �لرزق،  القرآنالعمل جنده استشهد يف الباب اخلامس مبعظم اآل�ت  

وتقدميه   تفكريه  وطريقة  إميانه  تظهر  واليت  الرزق،  البتغاء  هللا  من  والتسخري 
  ، هأفكار ثبات لصحة  ه عليها، ويستشهد �ا كإأفكار آل�ت كتاب هللا ليطبق  

يف  والقصد  االقتناء،  يف  �لسعي  يكون  إمنا  الكسب  أن  اعلم  فيقول:" 
ه وابتغائه من وجوهه،  تناوليف    والتحصيل، فالبد يف الرزق من سعي وعمل ول

 
 .٨٥٣ الثاين، صاملرجع السابق، اجلزء  )١
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لَُه  "    :تعاىلقال   َواْشُكُروا  َواْعُبُدوُه  الّرِْزَق  ا�َِّ  ِعْنَد    تـُْرَجُعونَ   إليه فَابـْتَـُغوا 
والسعي  )١٧العنكبوت:  (" هللا    إليه ،  �قدار  يكون  وإهلامه،    -  تعاىل  -إمنا 

 ١ ية يف كل مكسوب ومتمول"نساناإل عمالفالكل من عند هللا، فالبد من األ

وربط الرزق �لعمل، فقال: "    ،قل العمل قل الرزق  إذاأنه    -  أيًضا  -ويقول   
أنه   األ   إذاواعلم  برفع    وأ  عمالفقدت  هللا  �ّذن  العمران  �نتقاص  قلت 

ترى    ،الكسب والكسب   األمصار  إىلأال  الرزق  يقل  الساكن كيف  القليلة 
وهنا جند أن ابن خلدون يقر سنتة  .  ٢  ية"نساناإل  عماليفقد لقلة األ  و فيها أ

 .�ن العمل جيلب الكسب والرزق - تعاىل -

 

 : نتائج الفصل

عن   السابق  الفصل  من  الثالث  املطلب  يف  التحدث  مفكرين    أراءبعد 
التوجه  إسالم علينا  جيب  السنن كان  موضوع  يف  خلدون   إىليني  ابن  فكر 

وفكره   ثقافته  التطور  السنينالكتشاف  موضوع  ويف ،  االقتصادي  من خالل 
املبحث   مباحث، خصصت  ثالث  من  مناقشة  الفصل  للتعريف   ولاألهذا 

وإبراز   خلدون  وكذلك    يةإسالم�بن  حياته،  مراحل  مجيع  يف  املفكر  هذا 
 يف ظيم، و ت إبراز قيمة ابن خلدون كمؤسس لعلم االجتماع وكمؤرخ عحاول

الثاين   تطور  حاولاملبحث  سواء  خلدون،  ابن  عند  التطور  فكرة  إبراز  ت 
تطور �لعمران، فوجدت أن التطور يف فكر    وتطور اقتصادي، أ  واجتماعي، أ

 
 .٨٣٣ املرجع السابق، اجلزء الثاين، ص )١
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، مث ذهبت للمبحث الثالث الستخراج فكره  بثقافته السننية  أثر ابن خلدون مت
ت التعرف على مذهب ابن  حاوليف التطور االجتماعي، مث    اإلهليةيف السنن  

يف التطور االقتصادي،   اإلهلية خلدون االقتصادي ألستخلص آرائه يف السنن  
إثبات أن مذهبه االقتصادي   ي، سالماملذهب االقتصادي اإلهو  وذلك بعد 

ابن خلدون أن الفكر السنين البن خلدون حاضر يف  وقد الحظت يف مقدمة  
و  املالحظ  أفكار   يفمعظم كتا�ته  ومن  االجتماعية،  ثقافته    -  أيًضا  -ه  أن 

على   مؤثرة  يف  أفكار السننية  السنن  ��ت  االستدالل  والدليل  وكتا�ته،  ه 
القوانني االجتماعية   استنتاجاته االجتماعية، ونستطيع أن نقول أن استخراج 

وال �الس زمانه،  يف  فكر��  سبًقا  خلدون كان  ابن  املفكر  عند  �لسنن  رتشاد 
ه واستدالالته، وكان ابن  أفكار ابن خلدون يف    يةإسالميستطيع منصف إنكار  

خلدون سابًقا لألوربيني يف اكتشاف القوانني اليت حتكم الظواهر، فمن خالل  
خلدون كان أسبق يف نستطيع القول �ن ابن    ما تبني من الصفحات السابقة

 .هذا ا�ال
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 الفصل الثالث 

 لقيام العمران اإلهليةالسنن 

دور يف قيام العمران    اإلهلية: هل للسنن  هو  هذا الفصل جييب على تساؤل و 
نستطيع   اتبعناه  إن  ما  الر�نية  �لسنن  يوجد  وهل  ل؟  يف  الوصول  لتطور 

 للعمران ؟ حىت نصل ا�تمعات 

مب و حاولوسنقوم  العمران  معىن  شرح  و أنواعة  مفأمهيته  وكذلك  العمران هو ه،  م 
مث حن الشريعة،  نظر  وجهة  نقوم   اولمن  مث  العمران،  لتفعيل  سياسات  اقرتاح 

وقد قسم   ة استخراج السنن اليت تساعد على التطور يف اجتاه العمران،حاولمب
 :اآليت والفصل على النح

 ه ومقوماته. أنواعو مه هو : العمران: مفولاألاملبحث 

 ه.  أنواعم العمران و هو : مفولاألاملطلب 

 املطلب الثاين: مقومات العمران. 

 . القرآينتطبيقات مقومات العمران على التطور من القصص  املطلب الثالث:

 ي. سالمالعمران يف الفقه اإل  :املبحث الثاين

 : اإلعمار وعالقته مبقاصد الشريعة. ولاألاملطلب 

 املطلب الثاين: مقابلة بني مصطلح العمران ومصطلح التنمية. 

 ي.سالملتفعيل العمران اإلاملطلب الثالث: اقرتاح سياسات اقتصادية 
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 االقتصادي.   املبحث الثالث: سنن العمران الفاعلة على التطور

 : العمل واإلميان �� حيقق الرزق. ولاألاملطلب 

 املطلب الثاين: العدل واألمانة حتقق األمن االقتصادي.

 الطمأنينة االقتصادية. اناملطلب الثالث: الشكر واالستغفار حيقق
 

 ولاألاملبحث 

 ه ومقوماته أنواعو مه هو العمران: مف

 ه. أنواعم العمران و هو : مفولاألاملطلب 

 املطلب الثاين: مقومات العمران. 

 . القرآيناملطلب الثالث: تطبيقات مقومات العمران على التطور من القصص 

 ول األاملطلب 

 هأنواعالعمران و  مفهوم

 : معىن العمران  أوالً 

صار   املال  ف(عمر):  �م  مسكوً�  �هله كان  واملنزل:  وافرًا،  ،  أمرعهو  كثريًا 
 . معمورهو فالن الدار: بناها فهي معمورة، والقوم املكان: سكنوه ف

 . بىن عليها وأّهلها :رضاألو ة، أمر وجدها ع :رضاأل (أعمر) فالن
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 رض أَْنَشَأُكْم ِمَن اْأل ُهَو  "  التنزيل العزيز    يف(استعمره) يف املكان جعله يعمره، و 
تُوبُوا   مثَُّ  فَاْستَـْغِفُروُه  ِفيَها  جمُِيبٌ   إليه َواْستَـْعَمرَُكْم  َقرِيٌب  َريبِّ  ،  )٦١د:  هو ("    ِإنَّ 

  .أمدها مبا يعوزها :رضاألو 

   .(العمارة) نقيض اخلراب والبنيان وما حيفظ به املكان 

حاله بوساطة الفالحة والصناعة  (العمران) البنيان، وما يعمر به البلد، وحيسن  
األ وجنح  األهايل  وكثرة  العمران،    عمالوالتجارة  استبحر  ويقال:  والتمدن، 

على  هو  والعمران  ،  ١العمران   أساسوالعدل   املكان  يف  البشري  االستقرار   "
أ السكن  التفات    و صورة من صور  املستقر دون  أ  إىلالتجمع   و مدة اإلقامة 

 .٢ منط السكن"

عمل    �نه" كل  الشرعية  الناحية  من  العمران  تعريف  متصف إنساينوميكن   
أ مادّ� كان  واإلصالح،  يهدف    و �لصالح  �   إىلمعنوّ�،  العبودية  حتقيق 

أي أن إعمار الكون ميثل عمليه بناء    .رضاأل  والقيام بواجب اخلالفة يف  تعاىل
معرفة   إىلواحلياة مهتدية �دا�ت الوحي قرآً� وسنة، وهادفة    نسان حمكمة لإل

 ٣يف الوجود. "  نساناإلملهام  ةهللا ومرضاته، وحمقق

 
 . ٦٢٧،٦٢٦ ص، مادة عمر ،مرجع سابق ،�ليف جمموعة من األساتذة ،املعجم الوسيط )١
  ،د . تسلسله علمية تصدر عن وحدة البحث والرتمجة،    ،خلدون جغرافيا العمران عند ابن  عبد العال الشامي،    )٢

 . ٢٤جامعة الكويت، ص
  ، ٥٤العدد    ،السنه الرابعة عشرة  ،ية املعرفةإسالم  ،يإعمار الكون يف ضوء نصوص الوحز�د خليل الدغامني،    )٣

 . ٣٦ص ،اتدراسم )، حبوث و ٢٠٠٨ –هـ  ١٤٢٩(خريف
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ِإنَّ   إليهَواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها َفاْستَـْغِفُروُه مثَُّ تُوبُوا    رض ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْأل "  :  تعاىلقال  
واالستعمار هنا " أي وجعلكم عمارًا فيها، من   ،)٦١د:  هو ("    َريبِّ َقرِيٌب جمُِيبٌ 

 .١العمران، فقد كانوا زراًعا وصناًعا وبنائني "  

يقوم على    والذي،  املسلم  نسان" الدور احلضاري لإلهو  واملقصود �إلعمار  
الوعي   حلظة  منذ  املتواصلني  واإلبداع  احلساب،  وىلاألالعمل  ساعة  وحىت   

ويبلغ من ،  إمنا هي فعل إبداعي مستمر  يةسالماإلونعلم متاًما كيف أن احلياة  
على العمل واجلهد البشري إلعمار العامل على عني هللا وتوجيهه    القرآن�كيد  

أن ترد اللفظة بتصريفا�ا املختلفة فيما يزيد على الثالمثائة واخلمسني موضًعا، 
واجيا�  هيو  سلًبا  تثري  األ  إال  ،كلها  احملور  لوجود  ساسأن  فرًدا   –  نساناإلي 

لتحديد املصري العمل الذي يتخذ مقياًسا عهو    رضاأل  على  –ومجاعة   ادالً 
واأل الدنيا  االستخالف  هو  و   ، ةخر يف  فكريت  مع  متاًما  ينسجم  موقف 
  ٢"  .رضاأل واالستعمار يف

�دف  هو  والعمران    ا�تمع  يف  التغريات  من  جمموعة  قدرة    إىلعمل  حتويل 
لأل  إىلا�تمع   على    فضلالتطور  القدرة  طريق  على   نتاجاإلعن  والقدرة 

بصورة   املوارد  يف أفضلاستغالل  يكون  والعمران  التطور  ألحداث  والتغري   ،
جمال  أكثر الثقافة   ،من  مستوى  لرفع  �لعمل  ويكون  الثقايف،  العمران  مثل 

� بشر   نسانإلوالرتقي  وهناك عمران  ا�تمع،  التطوير  هو  ، و ييف  يعمل على 
األ قدرات  وتنمية  أل  فرادلفهم  والعمران   فضلوالوصول  معيشي،  مستوى 

 
 .١ص ،اجلزء الثاين عشر ،مرجع سابق ،احلكيم املسمى بتفسري املنارتفسري القرآن حممد رشيد رضا،  )١
 .٩٢ص ،مرجع سابق ،صول تشكيل العقل املسلمأعماد الدين خليل،  )٢
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يستلزم جهًدا وختطيطًا ليتم التطوير والعمران؛ ولذلك فإن للعمران طابًعا ماد��  
   .حيث إنه يقاس مبؤشرات مادية

 العمران   أنواع  :�نًيا

إل بشرًا  اإلعمار  هناك    دارةيتطلب  يكون  أن  جيب  لذلك  وإعماره؛  الكون 
بشر  نوع من    يإعمار  أي  توافر    أنواعقبل  البشر جيب  توافر  وبعد  اإلعمار، 

أ مالية  إمكانيات  سواء كانت  اإلعمار،  عملية  تسهل  اليت    و اإلمكانيات 
يف  إعمار  هناك  يكون  أن  جيب  لذلك  لإلعمار؛  لتشغيلها  طبيعية  خامات 

جيب أن يكون هناك سياسة وقوانني  و   ،واإلمكانيات   نساناإل  دارةوإل  االقتصاد
ولتنظيم عالقتهم �لطبيعة وعالقا�م املادية؛ لذلك جيب أن    للحكم بني البشر

 يكون هناك إعمار سياسي.

يف عملية    نسان اإل  مهيةهنا نوعني من اإلعمار؛ اإلعمار البشري أل  تناول نوس 
 اإلعمار، واإلعمار االقتصادي لتعلقه �لبحث.  

 العمران البشري:  ) ١

منهما    نساناإليتكون هذا   الرعاية    إىلمن جسد وروح، حيتاج كل  نوع من 
يكون اجلسد يف أحسن حاالته   لكييف أحسن حاالته، و   نساناإلحىت يكون  

الكمال يف منائه وبقائه يعتمد على   نساناإل" ف     حيتاج ملقومات احلياة ليبلغ 
اهل يتنفس فيه، وعلى و إصالح غذائه من طعام وشراب، وعلى نقاء  اء الذي 

اهل التغريات  بتجنيبه  جسمه  على  وحر و احملافظة  قارس  برد  من  الشديدة  ائية 
شديد؛ ولذا كانت العناية بلباسه وبسكنه ضرورة لبناء جسمه وبقائه صاحلًا  
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نشاطات    ،١  وظائفه"   يؤدي عدة  تقوم  هذا إنسانلذلك  على  للحفاظ  ية 
من   نساناإل احتياجاته  لتغطية  والصناعات  لغذائه،  الزراعة  مثل  اهلالك  من 

ألن   ذلك  وكل  وعالج،  ومأًوى  وملبس  اإلعمار،    أساسهو    نساناإلمأكل 
َولََقْد َكرَّْمَنا "  :  تعاىلاملخلوق املكرم واملفضل على بقية املخلوقات فقال  هو  و 

َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن   آدمَبِين   َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقـْ
 .)٧٠اإلسراء:  ("  َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

اإلجناب وحترمي اإلجهاض، وجترمي   نسانلإل  -  أيًضا  –ومن اإلعمار البشري  
من    نساناإلي يف احلفاظ على  ساسي األسالمالقتل، وكل هذا من التشريع اإل

والذي يؤثر على   -  نساناإلي من  األخالقالفناء اجلسدي، أما اجلزء الروحي و 
تكون احملافظة عليه عن    -رهو مل حيافظ عليه من التد  إذا�ثريًا مباشرًا    نساناإل

ويكون ،  �تباع الشرائع السماوية للوصول لنقاء الروح  األخالق  طريق �ذيب
هللا   من  مشرعة  قوانني  �تباع  و تعاىلذلك  وأسس    هي،  مبادى  عن  عبارة 

لإل يكون    نسانوقوانني  حىت  الدنيا  يف  نفسه  بدني�ا  إنسا�لصالح  صاحلًا   
ن يتبع  م  -  تعاىل  -ونفسي�ا ليستطيع القيام بعملية اإلعمار، وكذلك جعل هللا  

يفوز �جلنة يف األ الدنيا، وكذلك  يفوز �لسعادة يف  ة، وقد راعت خر شرائعه 
األرواح   الشرائع ألن   صالح  الدنيا؛  بسبب    يف  املرض  عليه  يطرأ  الروح   "

العبادات  هي  اليت  الروحية  األدوية  من  �ملناسب  فيداوى  اخلارجية،  املؤثرات 
 ٢" تعاىل�ذن هللا  فيالشرعية فيربأ ويش 

 
  ، م)١٩٩٤  –هـ  ١٤١٥(  ، ٢ط    ، املدينة املنورة   ،مكتبه العلوم واحلكم  ،رسائل اجلزائريبوبكر جابر اجلزائري،  أ  )١

 .٣٩٨ص ،اجلزء الثاين
 .٣٩٩ص ،اجلزء الثاين ،املرجع السابق )٢
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مهي  نساناإلو  يكون  حىت  أمورًا  إعمار  ًئاحيتاج   حاول سنو   ،رضاأل  لعملية 
 إمجاهلا فيما يلي: 

 و�يئتها لألعمار  نساناإلإصالح نفس  ) أ

من أهم العوامل يف عملية اإلعمار؛ لذلك رفع هللا    نساناإلونفس    نساناإلإن  
 ، واهتمنساناإل  من قدر هذا

و  البشرية  تعاىلسبحانه  السماوية  �لنفس  الشرائع  وأنزل  �ذيبها،    وكيفيه 
لَُه ُمَعقَِّباٌت "  :  تعاىل، فقال  نساناإلوالنواهي متناسبة مع قدرات هذا    أمر�ألو 

ُوا َما   أمر ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن   ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ا�َِّ ِإنَّ ا�ََّ َال يـَُغريِّ
بَِقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَردَّ لَُه َوَما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ   إذاوَ   نفسهم�ِ   ُ الرعد: (  "  َأرَاَد ا�َّ

" منحه هللا القدرة العقلية على التعلم، والقدرة اجلسدية على    ؛ لذلك قد)١١
ا  إليهالتنفيذ والعمل واإلبداع واإلرادة (احلرة) الختيار أسلوب احلياة اليت يقوده 

�لدونية، وال تدور    نساناإلال حيس    يودوافعه النفسية واجلسدية؛ ولك  هفكر 
أعلى مصاف،  إىليف العامل، رفعت مكانته  هأية فكرة عن سلبية دور  هيف خاطر 

تصدر   إىل  -ال ريب    -املالئكة أن يسجدوا له، وتلك هي أسس تقود    أمرو 
 األمور لة مفضلة  يف العامل كقوة فاعلة مفكرة مريدة منفذة مستق  نساناإلدور  

إبداع حضاري على منها ألي    نساناإلهذا    مهيةوأل،  ١  "  رضاأل  اليت البد 
َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت   آدمَولََقْد َكرَّْمَنا َبِين  "  :  تعاىلقال   َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقـْ

 . )٧٠اإلسراء:  ("  َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

 
 .٧٩ص ،مرجع سابق ،صول تشكيل العقل املسلمأعماد الدين خليل،  )١
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 إنسان ولية واملساءلة؛ لذلك كان لكل  ؤ �يت املس   نسانإلومن هذا االهتمام �
شخصيتني: شخصيه مستقلة يسال �ا عن نفسه ولية مكونة من ؤ أمام هللا مس 

 يف جسمه وعقله وروحه مث يف عمله وماله. 

يسأل �ا عما يقدمه �تمعه    ، يكون �ا لبنة يف بناء ا�تمع  ىأخر وشخصية  
من إدراك احلقائق ومتانة اخللق    نسان يقدمه ا�تمع له، وبقدر ما يكون لإل  وأ

ومس واإلرادة  العزمية  الغاية  ووقوة  ونبل  ذلك كله، و   ،الروح  من  �تمعه  يكون 
من تسلط األوهام واخلرافات عليه واحنالل اخللق   نساناإلوبقدر ما يصاب به  

من كل  �تمعه  يكون  الغاية  ود�ءة  الروح  واحنطاط  واإلرادة  العزمية  وضعف 
 .١ذلك" 

اإللذلك   هلذا    سالماهتم  النفس  نفسه   نسان اإل�صالح  لتغيري    والسعي 
هذا  فضللأل وكان  نفسه    نساناإل،  يتحدث  "    ،اهلدفهو  وإصالح  فلم 

لإل  القرآن يبّني  ومل  اإلعمار  عن كيفية  طويالً  ال    نسانالكرمي  وما  يعّمره،  ما 
على الطاقة، ومن أّي   نساناإلال يتدخل يف كيفية حصول    القرآنيعّمره، وإّن  

وّلدها أ  ،مصدر  العناصر  تفاعل  عن كيفية  شيئا  يذكر  تفاعلها،    و وال  عدم 
ومعتقده وتصّوره وفكره، ويهّذب سلوكه    نساناإلولكنه يتدخل يف بناء نفس  

للكون"أعمالم  قوِّ ويُ  إعماره  على  ذلك كّله  لينعكس  من  ،  ٢  ه؛  لذلك جيب 
 . ح النفس املسلمة وتوجيهها للعمارصالإ

 

 
 .١٩ص  ،مصر ،دار الكتاب العريب  ،منهج القرآن يف بناء ا�تمعحممود شلتوت،  )١
 .٣٥ص ،مرجع سابق ،عمار الكون يف ضوء نصوص الوحىإز�د الدين الدغامني،  )٢
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 الصحيح بفكرة اإلعمار نساناإلإميان    )ب

حقيقي�ا يتبعه عملإاإلميان الصحيح لإلعمار جيب أن يكون   "    ، مياً�  وذلك 
   – تعاىل -ألن اإلميان الذي يطلبه هللا 

الشعارات، وإنه ملن أخطر احلاالت اليت تظهر    والتحلي أ  وليس إميان التمين أ
األمة   قوم   يةسالماإليف  عند  واملظاهر  احلناجر  حدود  يف  اإلميان  بقاء  حالة 

يرتدون عباءة اإلميان ويهتفون بشعاراته ال يتعدى اإلميان عندهم هذه املظاهر 
إنه اإلميان الصادق الذي يقر يف القلب تصديًقا    . وهذه اهلتافات والشعارات 

وعمالً و  سلوًكا  اجلوارح  على  ويفيض  القلب،   .يقيًنا  الذي يضيء  اإلميان  إنه 
واقعية   عملية  ليكون صورة  الطاقات  ويوظف  العقول،  ويوجه  اإلرادة،  وحيرك 

ويرتجم عن حقيقة أنه اإلميان الذي يصلح القلوب   ه يتجلى فيها ليثبت وجود
، ويصبه يف قالب أخرخلًقا    نساناإلويهيئ النفوس ويصنع العجائب وينشئ  

للحياة."   ونظرته  وذوقه  ويهذب سلوكه  يغري هدفه  ولك١جديد  يستطيع   ي، 
وذلك    نساناإلهذا   حمددة؛  ملبادئ  سلوكه  أن خيضع  الكون جيب  يعمر  أن 

هذا الرتابط بني  و "    ،هأفرادلتمام عملية العمران، ويكون هذا برتابط معني بني  
و   فراداأل مثرته  يثمر  لكي  البد  يتناقض وا�تمع  ال  �مًيا  ويستمر  غايته  حيقق 

األ عن  والش هو بعيًدا  األ  ،ات هو اء  اختالف  من  متمكًنا    ،والنزعات   راءسليًما 
األ قلوب  قلب    ،وا�تمعات   فرادمن  عليه يف  أن �يمن  وروحه    نساناإلالبد 

من   إليه الواصلة    اإلهلية ليس ذلك إال التعاليم    ...،   قوة ينبع احرتامها من قلبه

 
: وانظر  ،٣٥،٣٤ص  ،مرجع سابق  ،ة يف ضوء القرآن الكرمي يسالماإل  ةمالتمكني لألحممد السيد حممد يوسف،    )١

اخلطيب،   عبد هللا  ا�تمعحممد  والنشر  ،  يسالماإل  خصائص  التوزيع  مصر  ،ةيسالماإلدار  �ريخ  ،القاهرة   ،بدون 
  .١٩،١٨ص
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وأرشد   تضمنها  واليت  العاملني،  رب  الكرمي:  إليههللا  اْلُقْرآَن "  ا كتابه  َهَذا  ِإنَّ 
ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجًرا َكِبريًا َوُم َويـَُبشِّ "   يـَْهِدي ِللَِّيت ِهَي َأقـْ

"فهذه هي الطرق    .نساناإلمن    وهذا للوصول للعمران املراد  ١."  )٩اإلسراء:  (
د من ضياع  و إليهمما وقع فيه    سالمليحرتس علماء اإل  القرآناليت سنها هللا يف  

 لليت هي أقوم"   ييهد  القرآنهذا    معىن أنَّ هو  ملكهم وخراب ممالكهم، وهذا  
 . واالبتعاد عن اخلراب  إليهأي يوجه النفس لإلميان �إلعمار للوصول  ،٢

 تالزم وجود القيم املعنوية مع فكرة اإلعمار   )ج

املعنوية؛ القيم  وجود  مع  للكون  املادي  اإلعمار  الدين    يتالزم  ألن  وذلك 
فلكل منهما احرتامهما يف اإلسالماإل املادة  يهتم �لروح ويهمل  ،  سالمي ال 

اْأل "  :  تعاىلفقال   الدَّاَر   ُ ا�َّ آَ�َك  ِفيَما  َتِغ  َوَال  خر َوابـْ َيا َة  نـْ الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  تـَْنَس 
اْأل  ِيف  اْلَفَساَد  تـَْبِغ  َوَال  ِإلَْيَك   ُ ا�َّ َأْحَسَن  َكَما  حيُِبُّ   رضَوَأْحِسْن  َال  ا�ََّ  ِإنَّ 

به اإلعمار اإل  أول و"    ،) ٧٧القصص:  ("  اْلُمْفِسِدينَ  ي أنّه ال  سالمما يتصف 
نظرة ماديّة    نساناإلالكون و   إىليقف عند حدود التعامل املادّي الذي ينظر  

املاّدة   على  به  االنتفاع  وجه  ويقصر  بكل  أيًضاخالصة،  معه  يتعامل  بل   ،
 من مجيع جوانبه املادية والروحية والعقلية.  نسايناإلاألبعاد اليت حتّقق الكمال  

وانعكاس هذه الطبيعة   نساناإل طبيعة  فهناك نوع من التناسق واالنسجام بني
وّجه   الوحي  أّن  نبّني  أن  املفيد  ومن  الكون.  عمارة  الكون،    إىلعلى  عمارة 

هو  بيت بين ووضع للّناس    أولو�ت يف البناء العمراين، فكان  أولوجعل هناك  

 
 .١٢،١١ص ،مرجع سابق ،منهج القرآن يف بناء ا�تمعحممود شلتوت،  )١
جوهر،    )٢ الكرمي طنطاوي  القرآن  تفسري  يف  مصط  ،اجلواهر  و   فيمطبعه  احللىب  مبصرأوالالبايب  الثانية   ،ده  الطبعة 

  .٦ص ،) جزء �سعه١٣٥٠(شوال 
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العمران،   وركائز  احلضارة  دعائم  تقوم  هللا  بيوت  رّواد  وعلى  احلرام،  هللا  بيت 
 "   بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنيَ   أولِإنَّ  : "  سبحانهيقول  

   ١"  )٩٦آل عمران: (

 ، البد من العمل املادي، والذي ال ينفصل عن القيم الروحية  رضاأل  وإلعمار
"واحلق أن عبادة هللا اليت خلق ألجلها اجلن واالنس مل يكن سبيلها يف هذه  
عن  إرادة هللا يف كونه  حتقيق  سبيلها  إمنا  الدنيا،  عن  واالنقطاع  التبتل  احلياة 
عظمته  على  الدالة  هللا  أسرار  وإظهار  الكون،  هذا  عمارة  يف  العمل  طريق 

 ٢  للعبادة والتقديس." ه ووحدانيته واستحقاقه وحد

 لألعمار نساناإلتوجيه جهد  ) د

للعمل والتنمية واإلعمار؛ ألنه لوال اجلهد الفكري    نسان اإلحيتاج ا�تمع جلهد  
اإلعمار ما كان  للبشر  يف  هو    نسان اإل"وجهد    ،والبدين  اإلجيايب  العامل 

بينما   تتبدل،  القوى �بتة على سنن ال  الطبيعية، مث تلك  القوى  التفاعل مع 
منه    أخر تو   إذاشاء جهل وكسل، ف  و حر خمتار إن شاء علم وعمل، أ  نساناإل

مثارها يف شىت جوانب احلياة،  أتته الطبيعة  أجازيته و   يالسعي وصحت طرقه لق
اكتفاء،    هوجو أخطأ    وأ  نساناإلتقاعس    إذاو  بال  حاجاته  ظلت  التصرف 

وهذا مطابق لسنة هللا يف أن  ،  ٣ت به أقدارها."  أخر   و وخبلت عليه الطبيعة أ
وصل العقل البشري لفهم احلقائق،    إذا و ،  ةخر العمل �يت بثمار يف الدنيا واأل

 
 .٣٥ص  ،مرجع سابق ،يعمار الكون يف ضوء نصوص الوحإز�د خليل الدغامني،  )١
 .١٩ص ،مرجع سابق ،بناء ا�تمعمنهج القرآن يف حممود شلتوت،  )٢
الرتايب،    )٣ و حسن  حياة    هأثر اإلميان  الكويت  ،نسان اإليف  القلم  الثانية  ،دار    ، م) ١٩٧٩  –هـ  ١٤٠٠(  ،الطبعة 

 .٢٨،٢٧ص
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البشر   إىلوتوصل   أجلها  من  خلق  اليت  احلقائق  معه  يدرك  الذي  اإلميان 
للعمل   تدفع  الصحيحة  اإلميان  عقيدة  ألن  للعمل؛  دافًعا  اإلميان  سيكون 

للعمل،    نساناإلعظيم يف دفع    أثرواإلعمار واإلصالح للكون، والعقيدة " هلا  
ا توفر  جليلة  طاقات  العقيدة  دوافع  من  فيه  لتنحشد  املؤمن  ا�تمع  خلري  وإن 

وترقى �حلياة، وال نقول أن ا�تمعات غري املؤمنة مبعاين الدين ال تقوى أبدا 
�ضة وال تبلغ شيًئا من نعيم الدنيا، فإن هللا يف    أدىنعلى العمل، وال تتأتى هلا  

منها   ميد  بل  املؤمنني،  على  وقًفا  الدنيا  سعادة  جيعل  مل  البالغة  وحكمته  سننه 
هل ويفتح  مد�ا،  خلقه  أبواب كل  لسائر  وأقدار   أسباب وفق    شئ م  الكسب 

وإن  ١البالء."   مثار عملهم  هلم  يتأتى  لإلعمار �خالص  الساعني  أن  ، وجند 
  كان الساعي لإلعمار يسعى على عقيدة إميانية جنده   إذاكانوا غري مؤمنني، و 

 . ةخر فاز �لدنيا واأل

 العمران االقتصادي (احلرية االقتصادية اإلجيابية)  ) ٢

األ يعد   أهم  من  حيث    نشطةاالقتصاد  البشرية،  ا�تمعات  عليها  تقوم  اليت 
احتياجات   تلبية  االقتصادي  النشاط  حياته    نساناإلحيقق  أمور  يف كل 

والعمران  يتم    ومعاشه،  حىت  وتشريعات  قوانني  حيتاج  احلقيقي  االقتصادي 
شريع  البحث يف الت  حاولاإلعمار بصورة ينتفع �ا ا�تمع بال اعتداءات، وسن 

يف مجيع   اإلهلي عن التشريعات اليت تساعد على إحداث اإلعمار االقتصادي
ية حفظ املال؛ ألن  ساسالتعامالت، وجند أن من مقاصد الشريعة اخلمس األ

�دف   جمملها  يف  العقل   إىلالشريعة  وحفظ  النفس  وحفظ  الدين  (حفظ   "
ر العقول، وحفظ النسل وحفظ املال، وبديهي أن هذا يناسب الفطرة، ويساي

 
 .٢٩،٢٨ص ،املرجع السابق )١
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التطور، ويصلح لكل زمان ومكان"  البحث عن معىن    حاولوسن   ،١  وجيارى 
و  امللكية  خالل  من  الشريعة  يف  اإلجيابية  االقتصادية  والتبادل   نتاجاإلاحلرية 

"حال ��ا  احلرية  تعريف  ونستطيع  يكون    ةواالستهالك،  ال  الذي  الكائن 
ووفًقا   رغبته  حسب  عامالً  يكون  بل  اجلرب،  عوامل  من  عامل  ألي  خاضًعا 

تعريف    ،٢  لطبيعته" اختيار  جيب  املقيدة  للحرية  معًىن  وضع  نستطيع  وحىت 
فتكون احلرية هي" املكانة العامة اليت يقررها الشارع   ؛للحرية املقيدة �لشريعة

واجبا�م، واستيفاء حقوقهم، واختيار    أداءعلى  ، حبيث جتعلهم قادرين  فرادلأل
 .٣  ين"خر ما جيلب املنفعة ويدرأ املفسدة دون إحلاق الضرر �أل 

بل  مطلقه،  ليست  االقتصادية  والتصرفات  امللكيات  يف  االقتصادية  واحلرية 
املصلحة العامة للمجتمع، واحلرية االقتصادية تكون يف  هو  و   ،مقيدة مببدأ مهم

 اآليت:

 حريه امللكية:  )أ

يف النشاط االقتصادي حرية امللكية، فلكل مسلم امتالك كل    سالميكفل اإل
ألوان النشاط االقتصادي، ولكنها ملكية مقيدة بعدم اإلضرار ��تمع، وجيب 
مشروًعا  اخلاصة  امللكية  اكتساب  يكون  أن  وجوب"  مسلم  يعرف كل  أن 

بعيًدا عن جتارة اخلمور   ، يسالماإل  فهوم�مل أ   أو   أي  أ  واالحتكار  أي    و الر� 
أ االستغالل  ضروب  من  �لباطل  وضرب  املال  على  كاستخدام    ،احلصول 

 
السنةالسيد سابق،    )١ والتوزيع  ،فقه  والنشر  للطباعة  الفكر  اخلامسة  ،دار  جملد    ،م)١٩٧١  -هـ١٣٩١(  ،الطبعة 

 ١ص ،أول
الشريعة  رحيل حممد غرايبة،    )٢ السياسية يف  والتوزيع  ،ةي سالماإلاحلقوق واحلر�ت  للنشر  املنار    ـــــ هـ  ١٤٢١(  ،دار 

 .١٧ص ،م)٢٠٠٠
 .٤١ص ،املرجع السابق )٣
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أ ي يرحب �ن  سالمفالشرع اإل  ، املغاالة يف األسعار والربح الفاحش  والنقود 
لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب "  يكسب كل فرد جبهده ما يستحق  

اْكَتَسْنبَ  غري   ،)٣٢النساء:  ( "    ِممَّا  نشاط  نتيجة  يكسب  أن  يقبل  ال  ولكنه 
وقد نظم    .١  لظروفهم."  استغالًال   وعلى حساب غريه من الناس أ  ومشروع أ

اإل اخلاصةسالماالقتصاد  امللكيات  الكسب   ، ي  وسائل  للناس  بني  وقد   "
يسلكها   أن  اليت جيب  املباحة  والطرق  و نساناإلاملشروعة  إحراز هو  ،  بسبيل 

ف وامتالكه،  امللكية   إذااملال  واصطبغت  السليم،  �ألسلوب  املال  حيز  ما 
أض الشرعية  عليها،    ىف�لصبغة  االعتداء  حترم  محاية  احلكيم  الشارع  عليها 

نفو  االحرتام يف  هلا  الذين  وتكفل  هلؤالء  الرادعة  العقو�ت  الكافة، ووضع  س 
� يعبثوا  أن  نفوسهم  هلم  يعيثوا يف  موالتسول  وأن  وممتلكا�م   رض األ   الناس 

   .٢الفساد" 

يف    -  سالم"اإل  ي امللكيات العامة؛ وذلك ألنسالموكذلك نظم االقتصاد اإل
إمنا    -ا وتنظيمه هلا  إليهنظرته    يفعامة و   واعرتافه �مللكية سواء كانت خاصة أ

" التنمية  حوافز  من  حافزًا  �عتبارها  أي  إمنائية،  وسيلة  �عتبارها  ،  ٣  أقامها 
ملكية   على  ملكية  جتور  أال  على  ،  ىأخر والقاعدة  جتور  اخلاصة  امللكية  فال 

ا�تمع  فراداأل وال  يف  متح،  العامة  امللكية،    و امللكية  يف  وحقهم  االشخاص 
 . مقيدة مبا يتناسب مع املصلحة العامة سالموبذلك تكون حرية امللكية يف اإل

 
 

 . ١٤ص ،مرجع سابق ،سالمي يف اإلاالقتصاداملذهب حممد شوقي الفنجرى،  )١
بسيوين،  أبو  سعيد    )٢ حممد  اإلاالقتصاداحلرية  الفتوح  يف  التنمية أثر و   سالمية  يف  والنشر   ،ها  للطباعة  الوفاء  دار 

 .٤٢ص ،م)١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ (وىلالطبعة األ ،املنصورة ،والتوزيع 
 . ١٦٨ص ،مرجع سابق ،سالمي يف اإلاالقتصاداملذهب ، يحممد شوقي الفنجر  )٣
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 : نتاجاإلحريه   )ب 

 . ١ " استغالل املوارد واشباع احلاجات وخلق الدخول"هو  نتاجاإل

واالعتمال منشق من "    ،ال يتم إال �لعمل   يسالميف عامل االقتصاد اإل  نتاجاإل
اعتمال ويطلق  حيتاج    رضاأل  العمل  مبا  القيام  وزراعة    إليهعلى  عمارة  من 

ية يف  ساسوالكسب األ  نتاجاإلأحد عناصر  هو    "  ، والعمل٢  ة"رأسوتلقيح وح
و  االقتصادي،  لإلهو  النشاط  اإلجيابية  العملية    نساناملشاركة  يف  جبهده 

أي  نتاجاإل املشروعية،  ومعياره  األ  نتاجاإلية،  من  حيل  مبا  ،  سباب والكسب 
اإل  أساسو  يف  فهو    سالمالعمل  االستخالف،  عن  ؤ مس   نساناإلمبدأ  ول 

الكون، ومس  وثروات حلفظها ؤ إعمار  طيبات  مال هللا من  العمل يف  ول عن 
قَاُلوا ُأوِذيَنا    ":  تعاىلواستثمارها وتنميتها �دف إشباع احلاجات البشرية، قال  

َعُدوَُّكْم  يـُْهِلَك  َأْن  رَبُُّكْم  َعَسى  قَاَل  تَـَنا  ِجئـْ َما  بـَْعِد  َوِمْن  �َْتِيَـَنا  َأْن  قـَْبِل  ِمْن 
اْأل  ِيف  تـَْعَمُلونَ   رضَوَيْسَتْخِلَفُكْم    نتاجاإلو ،  ٣  " )١٢٩األعراف:  ("    فـَيَـْنظَُر َكْيَف 
يرتب   أن  يتوجه إلأولجيب  أن  ا�تمع، فيجب  احتياجات   نتاجو�ته حبسب 

  نتاج اإلمن الضرور�ت، مث التدرج يف    هي و أوالً السلع اليت حتقق حد الكفاف  
و   إىلللوصول   الكفاية،  حد  و   هي سلع  احلاجيات،    نتاجاإلكان    إذامن 

التحسينية   يف ا�تمع،    -أي الرتفيهية    -يستوعب بعد ذلك تنتج املنتجات 
كان ا�تمع يف    إذاالرتفية    والسلع اإلسرافية أ  إنتاج  سالم وال حيق للمنتج يف اإل

 
الفقهاءاالقتصاداملالية و معجم املصطلحات  نزيه محاد،    )١ القلم  ،ية عند    -هـ١٤٢٩ (وىلالطبعة األ  ،دمشق  ،دار 

 .٨٤ص ،إنتاج مادة  ،م)٢٠٠٨
 .٣٣٢ص ،مادة عمل ،املرجع السابق )٢
مشهور،  أ  )٣ اللطيف  عبد  يف  مرية  مدبويل  ،يسالماإل  االقتصاداالستثمار  األ  ،مكتبه    –هـ   ١٤١١(  ،وىلالطبعة 

 .١٤ص ،م)١٩٩١
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أ الكفاف  ملنتجات حد  الكفاية، و   واحتياج  املنتج إل  إذا حد  سلع    نتاجاجته 
ية فيكون قد أنتج ما فيه ظلم ساسلتحقيق الربح على حساب السلع األ  ترفية

للمجتمع، وهنا تتوقف احلرية وختضع للقوانني اليت تفرضها الدولة؛ ألن املنتج  
األ املهمة  السلع  لنقص  وذلك  �لضرر؛  ا�تمع  على  فاحلرية  ساسسيؤثر  ية، 

 عارض وعدم التال تكون مطلقة، ولكن يشرتط فيها عدم حتقيق ضرر    للمنِتج
  وفاملسلم ال ميكن له أن يعمل بصناعة اخلمور مثالً أ،  يةسالماإل  األخالقمع  

ملو�ت للبيئة؛ ألنه يعرف أ�ا منافية لألخالق، وبذلك فحرية املنِتج يف   إنتاج
والتشريعات    نتاجاإلنوعية   و�ملبادئ  ا�تمع،  �حتياجات   يةسالماإلمقيدة 
النفع  األخالق حتقيق  ألنه جيب  مسلم؛  ويعرفها كل  يتعلمها  أن  اليت جيب  ية 

 . ١ال ضرر وال ضرار"   وجتنب الضرر طبًقا ملبدأ "

 حرية التبادل:   )ت 
اإل االقتصاد  يف  واألهو  ي  سالمالتبادل  والشراء  البيع  وللمسلم ،  سواقحركة 

� مقيدة  ولكنها  التبادالت،  إجراء  يف  يبيع    حكام حرية  أن  فله  الشريعة، 
َمْدَيَن َأَخاُهْم   إىلوَ "  :  تعاىلقال  ويشرتي، ولكن ال يغش يف املوازين واملكاييل،  

ًبا قَاَل َ�قـَْومِ  اْعُبُدوا ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُُه َقْد َجاَءْتُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم فََأْوُفوا   ُشَعيـْ
بـَْعَد ِإْصَالِحَها   رضاْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـُْفِسُدوا ِيف اْأل 

ُتْم ُمؤْ    أيًضا  -هذه اآلية �ي    يف و   .)٨٥األعراف:  ("    ِمِننيَ َذِلُكْم َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
فقوله    - إضافة:  و�ا  واملكاييل،  املوازين  الظلم يف  تـَْبَخُسوا "  :  تعاىلعن  َوَال 

َأْشَياَءُهْم   أعم"  النَّاَس  معىن  املكيل    ،له  نقص  من  أعم  "البخس  ألن  وذلك 
ويشمل  واملعدودات،  املبيعات كاملواشي  من  غريمها  يشمل  فإنه  واملوزون، 

 
 .  ٢٨٦٧جه اإلمام أمحد يف مسنده برقم أخر يف أصله حديث نبوي  أاملبد هذا  )١
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البخس يف املساومة والغش واحليل اليت تنتقص �ا احلقوق، وكذا خبس احلقوق 
نيب هللا شعيًبا ليحذر    -  تعاىل  –وقد بعث هللا  ،  ١  املعنوية كالعلوم والفضائل"

آ من  من  قومه  النوع  هذا  عظم  على  يدل  وهذا  واملكاييل،  املوازيني  ظلم  فة 
يشمل إفساد نظام االجتماع البشري    رضاأل  يف  اإلفسادالظلم؛ وذلك ألن "  

الناس �لباطل والبغي والعدوان على األنفس واألعراض،   أموال�لظلم وأكل  
واآلداب �إلمث والفواحش الظاهرة والباطنة، وإفساد العمران   األخالقوإفساد  

النظام" وعدم  التبادلية،  ٢  �جلهل  التعامالت  يف  الكاذب  احللف  جيوز  وال   ،
املعامالت  يف  الر�  جيوز  وال  الكاذب،  �حللف  السلع  ترويج  قال  ،  وكذلك 

َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن الَِّذيَن �َُْكُلوَن الّرَِ� َال يـَُقوُموَن ِإالَّ  "  :  تعاىل
اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّرَِ� َفَمْن َجاَءُه   ��م اْلَمسِّ َذِلَك    ُ َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الّرَِ� َوَأَحلَّ ا�َّ قَاُلوا ِإمنَّ

النَّاِر   أصحاب ِئَك  أولا�َِّ َوَمْن َعاَد فَ   إىلُه  أمر فـََلُه َما َسَلَف وَ   هي َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَ 
َخاِلُدونَ  ِفيَها  األهو  والر�  ،  )٢٧٥البقرة:  ("    ُهْم  وال    إنتاجبال    موالز�دة يف 

يقابلها؛ لذلك    شئز�دة بال  هو  أما الر� ف  ،شئيقابله    شئلهو  فالبيع    ؛عمل
   .أحل هللا البيع وحرم الر� 

مبمارسة الغش    سواقالر�، وال حرية يف األهو  فال حرية يف بيع املال �ملال و 
 . الناس �لباطل أموالواالحتكار، وال حرية يف كل صور أكل 

أ املنتج  قبل  من  التسعري  يكون  التبادل  على   و وقبل  خالف  وهناك  التاجر، 
تصرفات   يف  األصل  ولكن  الفقهاء،  بني  التسعري  التجارية    نساناإلتقييد 

والتسعري   املتعاقدين،  مبوافقة  إال  يتم  ال  فالعقد  البائع  هو  احلرية،  بني  عقد 

 
 .٤٨٢ص ،مرجع سابق، اجلزء الثامن ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
 .٤٨٣ص  ،املرجع سابق، اجلزء الثامن )٢
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�لسعر    ،واملشرتي املشرتي  السعر، هو  وقبول  على  والرضا  املوافقة  من  نوع 
يس  السلعة  صاحب  أحياً�  يلتزم  ولكن  وال  التسعري،  يف  حريته  استخدام  يء 

ية يف عملية التسعري، ويغايل يف تسعري السلعة، وجند صاحب األخالق�ملبادئ  
على   قيوًدا  ويضع  بتسعريها،  يتحكم  أتداوهلالسلعة  معينة هي    وا،  فئة  جيعل 

من يستطيع الشراء مع املغاالة يف التسعري، وهنا حيدث اجلور والظلم، وخاصة  
األكا  إذا األ  مرن  حيتاجها  مهمة  بسلعة  رغم    فرادمتعلًقا  لشرائها  ويضطرون 

غالء سعرها لشدة احتياجهم هلا، وهنا يقع الظلم يف التسعري، وجيب تدخل  
عدم تدخله يف عمليه التسعري،    واحلاكم، واختلف الفقهاء يف تدخل احلاكم أ

أن األرجح  من    ولكن  للحد  احلاكم  بيد  سلطة  التسعري  التجار "  تصرفات 
 .١"  املناقضة مليزان العدالة

بعض الفقهاء،    واجًبا عند  لذلك مع علمنا أن األصل يف التسعري أنه ليس 
فيه حرمة، لكن   للحد من    إذاوأنه  احلاكم  تدخل  والظلم جيب  اجلور  حدث 
األ بني  واجلور  نقول:   فراد الظلم  أن  نستطيع  وبذلك  الواحد،  ا�تمع  يف 

  إذا�ئبه على الباعة    وفيسعر اإلمام أ  ،إليهسعري عند احلاجة  "الراجح جواز الت
أن   يشرتط  وال  الناس،  بعامة  اإلضرار  يف  وتسببوا  األسعار،  يف  غالء  أحدثوا 

األسعار   ارتفاع  �لسعر    إىليصل  الوصول  بل جمرد  القيمة،  بداية    إىلضعف 
 . ٢ الضرر فلإلمام التسعري عليهم"

 

 
الفقه  محد حسن،  أ  )١ للعلوم    ،يسالماإلالتسعري يف  والقانونيةاالقتصادجمله جامعه دمشق  العدد   ،٢٢  ا�لد  ،ية 
 . ٤٥٧ص ،م٢٠٠٦، ولاأل
 .٤٦٣ص ،املرجع السابق )٢
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 حريه االستهالك   )ث 

، ولكنه جيب أن  هاأنواعاملسلم حيق له أن يليب احتياجاته من املنتجات بكل  
لقوله   االستهالك؛  اإلسراف يف  عدم  زِينَـَتُكْم   آدمَ�َبِين  "  :  تعاىليراعي  ُخُذوا 

اْلُمْسرِِفنيَ  حيُِبُّ  َال  ِإنَُّه  ُتْسرُِفوا  َوَال  َواْشَربُوا  وَُكُلوا  َمْسِجٍد   األعراف: ("    ِعْنَد ُكلِّ 
وية  ولاأل، فتكون  اإلنفاقفيجب على املستهلك التدرج يف االستهالك و   .)٣١

لالستهالك الضروري مث احلاجي مث التحسيين، كما حيرم على املسلم استهالك  
ة  هيالسلع احملرمة شرًعا مثل اخلمور، وكذلك جيب جتنب استهالك السلع الرتفي

املظهرية اإل"    ألن  ،اإلسرافية  بصفة ية  سالمالشريعة  الرتفيهية  النفقات  حترم 
تؤدي   أل�ا  ماله    إىلقطعية؛  يف  الفرد  خيص  التحرمي  وهذا  واهلالك،  الفساد 

األ يف  والدولة  يف    موالاخلاص،  ذلك  وأصل  هللا    القرآنالعامة،  قول  الكرمي 
قـَْريًَة    إذاوَ "  :  تعاىل َأْن ُ�ِْلَك  فـََفَسُقوا  أمر َأَرْدَ�  اْلَقْوُل َ� ُمْرتَِفيَها  َها  َعَليـْ َفَحقَّ  ِفيَها 

َتْدِمريًا جيعله    .١ )١٦اإلسراء:  ("  َفَدمَّْرَ�َها  بعلم كاف  يتمتع  أن  فاملسلم جيب 
، ويبتعد عن الرتف واإلسراف يف االستهالك،  اإلنفاقيتجنب احملرمات عند  

أنه مستخَلف    موالوجيب أن يعرف املسلم جيًدا عند االستهالك وإنفاق األ
األ هذه  قال  موالعلى  ِفيهِ "  :  تعاىل،  ُمْسَتْخَلِفَني  َجَعَلُكْم  ِممَّا  "   َوأَْنِفُقوا 

مأكل   ،)٧احلديد:( من  حاجته  على  فينفق  حبذر  املال  مع  املسلم  فيتعامل 
ومسكن وملبس  األ.ومشرب  هذه  على  املستحقات  ينسى  وال    موال ..إخل، 

نفقوا من املال الذي منحكم هللا واستخلفكم فيه،  أأي  " ،أيًضافيقوم �نفاقها 
الصدقة على الفقراء   و إما أن يكون على سبيل الزكاة املفروضة أ  اإلنفاقوهذا  

 
هـ  ١٤٣٤(  الطبعة الثانية  ،دار النشر للجامعات  ،بني الفكر والتطبيق  يسالماإل  االقتصادحسني حسني شحاته،    )١
 . ١٣ص ،م)٢٠١٣ –
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يستخلف    موالومن هذه اآلية يتضح أن هناك مالًكا حقيقي�ا لأل  .١ واحملاويج"
 .تعاىلفيها العباد للتصرف فيها على وفق مراد هللا 

 املطلب الثاين 

 مقومات العمران

 ان حيتاج لالجتماع البشري والعملالعمر  :أوالً 

، وحيتاج العمران لالجتماع البشري، واالجتماع  نسايناإلال عمران إال �لعمل  
حثَّ  وقد  لإلعمار،  للوصول  العمل  لتقسيم  حيتاج  على    سالماإل  البشري 

فقال   الطبيعة  موارد  من كل  اْأل "  :  تعاىلاالستفادة  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي   رض ُهَو 
َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه وَ  فَاْمُشوا ِيف  هو  وهذا  ،  )١٥امللك:  ("    النُُّشورُ   إليه َذُلوًال 
تقانه، فنجد  إعلى العمل وتقسيمه و   العمل، وقد جند يف أبواب الفقه ما حيثُّ 

تعلم   على  واحلث  املعامالت  واملضاربة    أحكامفقه  والزراعة  واإلجارة  التجارة 
وحيثُّ  للعمران،  تؤدي  وكلها  واإلبداع   سالماإل  وغريها،  اإلخالص  على 

البشري والتعاون والعمل، ويتحدث   العمران إال �الجتماع  يتم  واإلتقان، وال 
  . ضرورينسايناإلن االجتماع  إ: "    تماع البشري قائالابن خلدون عن االج

) بقوهلم:  هذا  عن  احلكماء  من   مدين  نساناإلويعرب  له  البد  أي  �لطبع) 
الذي   و هو  االجتماع  اصطالحهم  يف  العمرانهو  املدنية  من  و   ،معىن  البد 

فيحصل  وهلم،  له  القوت  ليحصل  جنسه  أبناء  من  الكثري  القدر  اجتماع 

 
 . ٣٠، ٢٩. ص ،ا�لد التاسع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
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قدر   احل�لتعاون  من  �ضعاف"  كثرأل  اجة الكفاية  ابن  ١  منهم  ويتحدث   ،
خلدون عن أن الفرد ال يستطيع أن حيصل على متطلباته إال �جتماع البشر  

  اجةحبيث يقوم كل منهم بنوع معني من العمل فتكتمل املنظومة للوصول حل
 نساناإل

 ان حيتاج جلغرافيا مؤهلة للعمران العمر  :�نًيا

سبق أن العمران حيتاج للعمل البشري، والعمل البشري حيتاج ملناخ مؤهل هلذا  
حنتاج   فإننا  الزراعي  للعمران  الزراعة  عمل  عن  حتدثنا  فإن   أرض   إىل العمل، 

  إذا وذلك لقيام العمران الزراعي، و   ،خصبة ومياه للري ومناخ مناسب للزراعة
طرق لتيسري القوافل للتنقل    إىلفإننا حنتاج    ،لة التبادلهو وس  حتدثنا عن التجارة

البلدان التجارة  وأ  ،بني  لنقل  نقل جو   و أ  ،حبار  للطريان،    يوسائل  مناسب 
املقومات   العمران  تؤديوكل هذه  خلدون مثالً    ،وتساعد على  فتحدث ابن 

العمران قله  االستواء و�ثريها على  احلرارة عند خط  "    ،عن شدة  ن  إفقال: 
هو  و   ىأقل ممكن    و�فراط احلر، والعمران فيه إما ممتنع أ  ييه قو فساد التكوين ف

ف نقل  فيه عمران كما  وإن كان  والذي وراءه  االستواء  فإن خط  هو  كذلك، 
 .٢  " اقليل جدً 

العامل اإل توسط  العمران  اجلغرافيا مؤثرة على  أن  جغرافي�ا سالموالدليل على  ي 
بشري،    يةإنسان وامتالكه هلذه اجلغرافيا، فكان مهد حضارات   ومهًدا لعمران 

بني   ليس  واتصال،  التقاء  منطقة  حبكم كونه  منه  القلب  منطقة  سيما  "وال 
 

  ، ولاجلزء األ، مرجع سابق ،يفعلى عبد الواحد وا: حتقيق  ،ابن خلدون  ةمقدمعبد الرمحن بن حممد بن خلدون،  )١
 .٣٤ص
 .٣٥٤ص ،ولاجلزء األ ،املرجع السابق  )٢
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، وحبكم اعتدال مناخه يف أيًضااليابس واليابس فحسب، بل بني اليابس واملاء 
اخلصائص   هذه  االستقرار، كل  حلياة  مناطقه  بعض  ومالءمة  أجزائه،  بعض 

ية يف  نساناإل نشأة أقدم احلضارات  ذات الصلة �ملوقع اجلغرايف قد أسهمت يف
اإل العامل  على  سالمأحضان  اجلماعات  تستقر  أخذت  حني  ذاتية،  نشأة  ي 

املياه" موارد  من  مقربة  وعلى  األ�ار  بسبب   ،١  ضفاف  يستمر  مل  وإن 
 . تدخالت للدول �الحتالل واالستغالل وغريه

أقاليم، وتوسط هذه األقاليم ثالثة أقاليم    إىلية  رضاأل  قسم ابن خلدون الكرة  
للعمران املؤهل  ابن خلدون �إلعمار العتدال مناخها    ،معتدلة، وقد خصها 

والفواكه، بل   األقوات فلهذا كانت العلوم والصنائع واملباين واملالبس و   فقال: "
خمصوصة   املتوسطة  الثالثة  األقاليم  هذ  يف  يتكون  ما  ومجيع  واحليوا�ت، 

وأد��ً �العتد وأخالقًا  وألواً�  أجساًما  أعدل  البشر  من  وسكا�ا   ، ٢  "   ال، 
 .ه للعمرانأمهيتويظهر هنا �ثري التوسط يف املناخ و 

 ان حيتاج لوجود العدل يف ا�تمع العمر  :�لثًا

العدل   و هو  إن  جمتمع،  أي  يف  اإلعمار  عليها  ينبين  اليت  الصلبة  قد  القاعدة 
البشر، وأنزل  وضع هللا كل موارد     -  تعاىل سبحانه و   -الطبيعة حتت تصرف 

شريعته �لعدل لضمان توزيع عادل هلذه املوارد، ومل يطلق يد البشرية وإرادا�ا  
ألن   وذلك  اخلريات؛  هذه  والتقطري   نساناإللتوزيع  والبخل  �لشح  يتصف 

 
احلكيم،    )١ العامل  حممد صبحى عبد  لل  ،يسالماإلجغرافيا  العايل    ، )٢٠٠٨-  ٢٠٠٧(ة  يسالماإل  ات دراس املعهد 

 .٣٣ص
 ول مرجع سابق، اجلزء األ  ،يفعلى عبد الواحد وا  :حتقيق    ،ابن خلدون   ةمقدمعبد الرمحن بن حممد بن خلدون،    )٢

 .٣٩٢ص
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َوَال َحتَاضُّوَن   )١٧(َكالَّ َبْل َال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم  "  :  تعاىلوحب املال حب�ا مج�ا قال  
اْلِمْسِكِني   طََعاِم  َلم�ا    )١٨(َعَلى  َأْكًال  َاَث  الرتُّ َمج�ا )  ١٩(َو�َُْكُلوَن  ُحب�ا  اْلَماَل  َوحتُِبُّوَن 

ُتْم َمتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرْمحَِة َريبِّ  "  :  وقال  ،)٢٠  –  ١٧الفجر:  ( "    )٢٠(  إذا ُقْل َلْو أَنـْ
َخْشَيَة   اْإل   اإلنفاقَألَْمَسْكُتْم  هو فالعدل    ،)١٠٠اإلسراء:  ("  قـَُتورًا    نسانوََكاَن 

الذي " يكفل لكل فرد ولكل مجاعة ولكل قوم قاعدة �بتة للتعامل ال متيل 
اهل تتو مع  وال  والغىن   أثر ى  والنسب  للصهر  جماراة  تتبدل  وال  والبغض،  �لود 

للجميع،   واحد  تكيل مبكيال  طريقها  إمنا متضي يف  والضعف،  والقوة  والفقر 
، لذلك أنزلت الشريعة �حلث على العدل حىت ال  ١وتزن مبيزان واحد للجميع" 

و  الفقر،  وينتشر  الظلم  العدل   إذا يتفشى  وأقاموا  بشريعتهم  املسلمون    متسك 
فقال   والعمران،  اخلريات  انتشار  اجلزاء  آَمُنوا " :  تعاىلكان  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  َوَلْو 

السََّماِء َواْأل  ِمَن  بـَرََكاٍت  َعَلْيِهْم  لََفَتْحَنا  فََأَخْذَ�ُهْم ِمبَا َكانُوا   رض َواتـََّقْوا  َوَلِكْن َكذَّبُوا 
ْجنِيَل َوَما "  :  تعاىلوقال    . )٩٦األعراف:  ("    َيْكِسُبونَ  ُْم َأَقاُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ َوَلْو َأ�َّ

ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري إليهأُْنِزَل   ْم ِمْن َر�ِِّْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهْم ِمنـْ
ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلونَ   . )٦٦املائدة:  ("  ِمنـْ

يستطيع   و   نساناإلوال  يعمل وجيتهد  وقوع  هو  أن  وذلك ألن  �لظلم؛  يشعر 
وتزيد الرغبة يف تعطيل    ،وتنعدم الرغبة يف العمل  ،لليأس  نسانإلالظلم يؤدي �

" عدل شامل  هو  ومتتلئ النفوس �لرغبة يف الثورة على الظلم، والعدل    ،العمل
وتنم  إىل  ويدع البالد،  به  وتعمر  الطاعة،  ويبعث على  ،  موالاأل  به  و األلفة، 

  رضاأل  أسرع يف خراب   شئ وليس    ، ...ويكثر معه النسل، و�من به السلطان

 
 .٢١٩ص ،جملد رابع ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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 إىل وال أفسد لضمائر اخللق من اجلور؛ ألنه ليس يقف على حد، وال ينتهي  
 .١  غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حىت يستكمل"

الناس �لسري  أمرمن الظلم، و  - تعاىل -وقد حذر هللا  ،والعدل مضاد للظلم 
 َيِسريُوا  أوملْ "  :  تعاىلقال    ،اهلالك والفناء   هيملشاهدة عاقبه الظلم و   رضاأل  يف

ًة َوَأَ�ُروا   رض ِيف اْأل  ُهْم قـُوَّ فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ
لَِيْظِلَمُهْم   أكثر َوَعَمُروَها    رضاْأل   ُ ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءْ�ُْم ُرُسُلُهْم ِ�ْلبَـيَِّناِت َفَما َكاَن ا�َّ

القاعدة الضامنة للعمران هو  ، فالعدل  )٩الروم:  ("    َيْظِلُمونَ   أنفسهمَوَلِكْن َكانُوا  
املقصودة للشارع يف " واعلم أن هذه هي احلكمة    والبقاء، يقول ابن خلدون

ما ينشا عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن �نقطاع  هو  حترمي الظلم، و 
احلكمة العامة املراعاة للشرع يف مجيع مقاصده الضرورية    هيالنوع البشري، و 

  -اخلمسة، من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، فلما كان الظلم  
رأيت   ال  -كما  �نقطاع  أدى  مؤذً�  العمران،    إىل ذلك  نوع  كانت و ختريب 

، وميكن القول �ن العدل  ٢  "  احلظر فيه موجودة، فكان حترميه مهم�ا  ةحكم
والتمدن  أساس  "هو   والعمران  التآنسية  املمالك  هو  ف   ؛اجلمعية  عمارة  أصل 

متفرع   الفضائل  من  العدل  عدا  ما  به، ومجيع  إال  تدبريها  يتم حسن  ال  اليت 
ن صفاته، وإمنا يسمى �سم خاص كالشفقة واملروءة والتقوى  منه، وكالصفة م

 والكرم  وحمبه الوطن وخلوص القلب وصفاء الباطن

 
املاوردي،    بوأ    )١ والدينأ احلسن  الدنيا  بريوت  ،دب  اقرأ  (  ،دار  الرابعة    ، م)١٩٨٥  -هـ١٤٠٥الطبعة 

 .١٥٤،١٥٣ص
اجلزء الثاين    ،مرجع سابق  ،يفعلى عبد الواحد وا  :حتقيق  ،ابن خلدون   ةمقدمعبد الرمحن بن حممد بن خلدون،      )٢

   .٧٠٠،٦٩٩ص
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 .١والتواضع وما ماثل ذلك، فهذه كلها نتائج العدل" األخالقو�ذيب  

 العمران حيتاج لوجود األمن :رابًعا

  نساناإلالقيام �لعمل جيب أن يكون هذا    نساناإلحىت يتم العمران ويستطيع  
غذائه،   على  آمًنا  فيكون  وينتج،  يعمل  أن  ليستطيع  مطمئن�ا  على و آمًنا  آمًنا 

اعتداء،  و ماله،   أي  ضد  وطنه  على  على  و آمًنا  األمن  أآمًنا  وهذا  هو بنائه، 
حيث إن " األمن يعترب من أهم مطالب احلياة، بل    ،الضامن لتحقيق العمران

ال تتحقق أهم مطالبها إال بتوفره، حيث يعترب ضرورة لكل جهد بشرى فردي  
" أمًنا    ، وجيب أن يكون األمن٢  والشعوب"  فرادمجاعي لتحقيق مصاحل األ  وأ

النفوس، وتتيسر فيه اهلمم، ويسكن فيه الربيء، و�نس به    إليه عام�ا تطمئن  
ويرى ابن خلدون أن    ،٣  ضعيف، فليس خلائف راحة، وال حلاذر طمأنينة" ال

" وما مل     فيقول:  ،  االجتماع البشري والتعاون واحلماية حيققان التنمية واألمن
  –يكن هذا التعاون فال حيصل له قوت وال غذاء، وال تتم حياته، ملا ركبه هللا  

دفاع   -  أيًضا  -الغذاء يف حياته، وال حيصل له    إىلعليه من احلاجة    -  تعاىل
عن  اهلالك  ويعاجله  للحيوا�ت،  فريسة  فيكون  السالح،  لفقدان  نفسه  عن 

و  البشر،  نوع  ويبطل  حياته،  للغذاء    إذامدى  قوت  له  حصل  التعاون  كان 
للمدافعة" آ�ت  ٤  والسالح  يف  وجند  األمن   القرآن،  بني  االرتباط  الكرمي 

 
لرفاع   عمالاأل  )١ والرتبية   ةالكاملة  والوطنية  السياسة  الطهطاوي  عمارة   :حتقيق  ،رافع  الشروق  ،حممد  اجلزء   ،دار 

 . ٥١ص ،الثاين
الرتكي  )٢ احملسن  عبد  بن  هللا  و األ  ،عبد  الناس  حياة  يف  اإلأمهيتمن  يف  ،  www.al-islam.com   ، سالم ه 

 .٢٦/١/٢٠١٤بتاريخ 
 .١٥٧ص  ،مرجع سابق ،دب الدنيا والدينأاحلسن املاوردي،  بوأ )٣
  ول اجلزء األ  ،مرجع سابق  ،يفعلى عبد الواحد وا:  حتقيق  ،ابن خلدون   ةمقدمعبد الرمحن بن حممد بن خلدون،    )٤

 .٣٤١ص
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َخْوفٍ "  :  تعاىلوالغذاء يف قوله   ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن  ِمْن  َأْطَعَمُهْم  قريش:  ("    الَِّذي 
لراحة    يفو   ،)٤ ارتباط بني األمن والغذاء، فهما عامالن متالزمان  هذه اآلية 

َوَضَرَب "  :  تعاىلقال    ،البشر، فأمن الغذاء يكمله ويتممه إال من من اخلوف
ُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة �َْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِ�َنـْعُ  ِم ا�َِّ ا�َّ

ُ لَِباَس اْجلُوِع َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ إذافَ   . )١١٢النحل:  ( " قـََها ا�َّ

وجند يف اآلية ارتباط األمن �لرزق واإلعمار والرخاء، فال يوجد متتع �لرزق إال  
  .بشرط وجود األمن، وال يوجد إعمار إال يف وجود األمن

 العلم والتعلم  إىل العمران حيتاج  :خامًسا

وتسخريها حىت    ،االستفادة من كل موارد الطبيعة  أساسإن العمران يقوم على  
يف كل   نساناإلختدم   والتعلم  للعلم  حيتاج  املواد  وتسخري  وجه،  أكمل  على 

الصناعية والعلوم  نشطةمثل علوم النشاط الزراعي وعلوم األ نشطةا�االت واأل
ومجيع  �لعمران   أنواع  التجارية  تنهض  اليت  حثَّ ،  العلوم  على    سالماإل  وقد 

الطبيعة موارد  اْأل "  :  تعاىلفقال    ،االستفادة من كل  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي   رض ُهَو 
وقد جند يف  ،  )١٥امللك:  ("    النُُّشورُ   إليه َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه وَ 

التجارة واإلجارة والزراعة    أحكامأبواب الفقه فقه املعامالت واحلث على تعلم  
اإل تتم    . على اإلخالص واإلبداع واإلتقان  سالمواملضاربة وغريها، وحيث  وال 

  ،العمارة والعمل والتقدم والكشف عن أسرار الكون إال �لعلم يف كل ا�االت 
الفكر    وذلك  عليه  ما حصل  إال �لوقوف على  الفرد  تستقيم حياة  أنه ال   "

، وال  األنبياءية من رساالت  نساناإل من معارف وجتارب، وما أفادته  نسايناإل
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ادت ز ، ويكون التعليم للوصول للعمران، وكلما ١ذلك إال �لتلقني والتعليم"يتم 
فز�دة العمران تتوقف على مدى الوصول للعلوم    ،العلوم كثر التطور والعمران 

ف  أساسهو  والعلم  وتطبيقها،   به،  إال  العمران  يقوم  وال  بذلك هو  العمران، 
األ ويكسبه  الدنيا،  املسلم  على  ألخر يفتح  وذلك  يستطيع  ة؛  الدنيا  يف  نه 

قد قام �لعلم على اإلعمار املطلوب منه  هو  ة فخر األ  يفتسخريها وإعمارها، و 
العلم رأيته " مطلوً� لذاته، ووجدته وسيلة    إىلنظرت    إذا للخالفة املوكل �ا، ف

 إليه ، وال يتوصل  تعاىلالقرب من هللا    إىلة وسعاد�ا، وذريعة  خر الدار األ  إىل
  األشياء  أفضلي السعادة األبدية، و دمرتبة يف حق اآل  األشياءإال به، وأعظم  

العمل  إىلا إال �لعلم والعمل، وال يتوصل إليها، ولن يتوصل إليهوسيلة هو ما 
إذن  هو  العلم، فهو  ة  خر إال �لعلم بكيفية العمل، فأصل السعادة يف الدنيا واأل

 .٢ "عمالاأل  أفضل

� العلم  والصناعة  نواعونشر  والزراعة  واملعمار  واهلندسة  الطب  علوم  مثل  ه 
الدينية وغريها انتشار العمران يف    يف الدول  واحلرف، والعلوم  اليت يقوم عليها 

والعلوم  املعارف  نشر  الدولة " دورها يف  فإن  احلاكم،  يقع على  أرجائها  كل 
شر يف عصر إال �عانة  والرتبية والتعليم ال غىن عنه أبًدا؛ ذلك ألن العلوم ال تن

ألهله" الدولة  فاحلاكم  ٣  صاحب  ومساعدة هو  ،  العلوم  نشر  عن  مسؤول 
 . النافع منها على التواجد بتوفري وسائله

 
 .١٣٤اجلزء الثالث ص ،املرجع السابق  )١
 .٥٢ص ،أولجزء  ،مرجع سابق ،حياء علوم الدينإحامد الغزايل،  بوأ  )٢
الرتبية  عمالاأل    )٣ والوطنية  السياسة  الطهطاوي  رافع  لرفاعة  عمارة  :حتقيق  ،الكاملة  سابق  ،حممد  اجلزء    ،مرجع 
 . ٢٩٦ص  ،ولاأل
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القصص    حاولوسن على  املقومات  هذه  إسقاط  الثالث  املطلب    القرآين يف 
 . هذه املقومات و�ثريها على التطور أمهيةلنالحظ 

 املطلب الثالث 

 القرآينتطبيقات مقومات العمران على التطور من القصص 

اخلاصة �لتطور وجد    القرآنبعد معرفة مقومات العمران، و�لبحث يف قصص  
متتاز �ا ظواهر االجتماع    أن اليت  اخلواص  أهم  أ�ا ال جتمد نسايناإل" من   

والشعوب،   ممعلى حال واحد، بل ختتلف أوضاعها �ختالف ا�تمعات واأل
فمن املستحيل أن جتد جمتمعني   .وختتلف يف ا�تمع الواحد �ختالف العصور

و  ما  اجتماعي  نظام  يف  االتفاق  متام  تطبيق  يفيتفقان  من  طرائق  أنه  ه، كما 
املستحيل أن جند نظاًما اجتماعي�ا قد ظل على حال واحدة يف جمتمع ما يف  

أرد� حصر التطور العمراين يف كل   إذاوهذا يعين أننا  ،١  خمتلف مراحل حياته"
والتجارة وغريها من  والصناعة  والزراعة  واآلداب  والعلوم  الثقافة  مثل  ا�االت 
يكفي   فلن  ا�تمع  يف  للعمران  تؤدي  واليت  �لتطور،  تتصف  اليت  األلوان 

لذلك سأ التطورات؛  الكم من  هلذا  أحداث    تناول البحث  التطور من خالل 
ا مقومات  على  املطلب  سنسقطها  يف  استخرجتها  اليت    ، ول األإلعمار 

 وستكون كما يلي: 

 

 
 

  ول اجلزء األ  ،مرجع سابق  ،يفعلى عبد الواحد وا  :حتقيق  ،ابن خلدون   ةمقدمعبد الرمحن بن حممد بن خلدون،    )١
 .١٩٧ص
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 االجتماع البشري والعمل للتطور العمراين   :أوالً 

والعمل البشري  االجتماع  خالل  من  إال  والتطور  العمران  يتم  للوصول    ال 
البشرية          للعمران، والتقسيم يف العمل يكون يف  " ذلك اجلزء من املوارد 

عناصر   بتجميع  يقوم  العملية    نتاجاإلالذي  يف  ويقوم نتاجاإلاملشاركة  ية، 
الفن   �ستخدام  اخلاصة  القرارات  واختاذ  بينها،  املناسب نتاجاإل�لتنسيق  ي 

ي، كما يتحمل خماطر هذا النشاط، ويعمل على تطوير نتاجاإلللقيام �لنشاط 
التنظيم    يةنتاجاإلالعملية   عنصر  أن  االقتصاديون  ويرى  واالبتكار،  �لتجديد 

 . ١  " إحداث التنمية  إىلمن أهم العناصر اليت تؤدي 

فسنجد   إذاو  اجلماعي  العمل  على  الدالة  اآل�ت  عن  هللا  يف كتاب  حبثنا 
 : نذكر منها ،الكثري

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُرتَدُّوَن "  :  تعاىل  قوله َعاملِِ  إىل َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى ا�َّ
ُتْم تـَْعَمُلونَ   .)١٠٥التوبة:  ("  اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ

تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت ا�َِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا�َِّ مجَِيًعا َوَال  "  :  تعاىل  ولهوق
ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا�ً   . )١٠٣آل عمران: ("  ُكنـْ

الكرمي على التطور والعمران الذي حيدث نتيجة    القرآنو�لتطبيق من قصص  
 . لقرنني تدل على العمل اجلماعي وجناحهالعمل اجلماعي جند قصة ذي ا

 

 
 

 .١١٤ص ،مرجع السابق ،يسالماإل االقتصاداالستثمار يف ، رمرية عبد اللطيف مشهو أ )١
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 القرنيني والعمل اجلماعي: وذ

من    إذاو  قصة  عن  نتحدث  أن  املؤدي    القرآنأرد�  اجلماعي  العمل  عن 
 للعمران والنجاح نتحدث عن قصة ذي

عندما    الناس  األذى عن  يصد  أن  اجلماعي  �لعمل  استطاع  القرنني، وكيف 
ومأجوج �جوج  إفساد  من  إلنقاذهم  به  �َ "  :  تعاىلقال  ،  استعانوا    ذا قَاُلوا 

فـََهْل َجنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َجتَْعَل   رضاْلَقْرَنْنيِ ِإنَّ �َُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف اْأل 
َسد�ا   نَـُهْم  َوبـَيـْ نَـَنا  َنُكْم   )٩٤(بـَيـْ بـَيـْ َأْجَعْل  ٍة  بُِقوَّ فََأِعيُنوِين  َخْريٌ  َريبِّ  ِفيِه  َمكَّينِّ  َما  قَاَل 

نَـُهْم َرْدًما   َساَوى َبْنيَ الصََّدَفْنيِ قَاَل انـُْفُخوا َحىتَّ   إذا آتُوِين زُبـََر اْحلَِديِد َحىتَّ    )٩٥(َوبـَيـْ
َعَلْيِه ِقْطًرا    إذا قَاَل آتُوِين أُْفرِْغ  ويقول    ،)٩٦  –  ٩٤الكهف:  ("    )٩٦(َجَعَلُه َ�رًا 

جيعل " إ�م أرادوا أن جيمعوا له من بينهم ما ال يعطونه إ�ه حىت    :١ابن كثري
ا  سد� وبينهم  ذ   .. .بينه  تبذلونه،    وقال  الذي  من  خري  فيه  أ�  الذي  القرنني: 

وهنا يالحظ أنه �لعمل  ،  ٢  ولكن ساعدوين بقوة، أي بعملكم وآالت البناء"
  .اجلماعي استطاع أن يصد أذى قوم �جوج وماجوج

قوله   اْأل "  :  تعاىلويالحظ من  ِيف  لَُه  َمكَّنَّا  ِمْن ُكلِّ    رضِإ�َّ  َناُه  "    َسبَـًبا  شئَوآتـَيـْ
" أي أعطيناه ملًكا عظيًما ممكًنا فيه من مجيع ما يؤتى امللوك  )٨٤  الكهف:(

من التمكني واجلنود وآالت احلرب واحلضارات، وهلذا ملك املشارق واملغارب 
العباد، وخدمته األرضاأل  من له ملوك  البالد، وخضعت  له  من   مم، ودانت 

 
 .انظر ملحق االعالم )١
الدين    )٢ بن كثري،  إالفداء    بوأعماد  العظيممساعيل  القرآن  القاهرة  ،تفسري  احلديث    –هـ  ١٤١٠(،٢ط    ،دار 

   .١٢ص ،اجلزء الثالث ،م)١٩٩٠
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والعجم" �،  ١  العرب  أخذ  القرنني  ذا  أن  إال  القوة  هذه  من    سباب و�لرغم 
والتقدم التكليف على    ،العمل  ولكن  البشر �خلوارق،  قد ميد هللا    أساسو" 

األ يقتض سباب عامل  وهذا  األ  ي،  يوجدوا كل  أن  املسلمني  الالزمة   سباب من 
 ،سبًبا  شئوأن هللا آ�ه من كل    ،الذي كلفوا به....  شئواملستطاعة إلقامة ال 

 .٢  " الغا�ت فسلكها إىلاملوصلة  سباب وقد رأينا أنه قد اتبع األ

 وجود جغرافيا مؤهلة للتطور العمراين  :�نًيا

تتكون احلضارة من عدة عوامل تتكامل لتكون احلضارات مثل التفوق الزراعي 
والفنون   والعلوم  والثقافة  والتجاري  تتحقق والصناعي  أن  ميكن  وال  والرفاهية، 

فرع من هذه الفروع إال بوجود جغرافيا تساعد على هذا التطور،   ي التنمية أل
أل حيتاج  الزراعي  وكذلك    رضفالتطور  املياه،  ووفرة  مناسب  ومناخ  خصبة 

أ زراعية  خام  ملواد  حتتاج  الصناعية  الصناعي،    و احلضارة  التقدم  لقيام  معدنية 
التجاري العمران  البحار    وكذلك  طريق  عن  التجارة  لنقل  مناسبة  طرقًا  حيتاج 

فإن   وهكذا  املتصلة،  والطرق  املناسب  اجلوي  وا�ال  واأل�ار  واحمليطات 
القصص   من  و�لتطبيق  وتطوره،  العمران  تقدم  على  تساعد    القرآين اجلغرافيا 

دليل   أكربوزوجته هاجر والرضيع إمساعيل    -عليه السالم    -إبراهيم    قصةجند  
يف    على املياه  فوفرة  للعمران،  تؤهل  اليت  هي  اجلغرافيا  أهل    أرضأن  قاحلة 

 .للعمران

 

 
 .٩٨ص ،اجلزء الثالث ،سابقال رجع امل )١
    .٣٢٢٨ا�لد السادس، ص ،مرجع سابق ،سعيد حوى ،يف التفسري ساساأل )٢
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 : إبراهيم وهاجر واجلغرافيا املؤهلة للعمران
مل يتم إال بتوفر أهم مقوم   والعمران الذي مت حوهلما   إن قصة هاجر ورضيعها 

من أهم مقومات   ه تعداملياه، فامليا هو  و   من مقومات اجلغرافيا املؤهلة للعمران
 الزراعية والرعوية، فهي احلياة لكل  نشطةجغرافيا العمران اليت تقوم عليها األ

رَبـََّنا ِإّينِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع "    :تعاىلمكان تتواجد فيه، قال   
ُهْم إليهَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َ�ِْوي ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموا الصََّالَة فَاجْ  ْم َواْرزُقـْ

َيْشُكُرونَ  لََعلَُّهْم  الثََّمَراِت  �نه    ،)٣٧إبراهيم:  ("    ِمَن  ربه  إبراهيم  يناجى  وهنا 
ويالحظ أنه    ،١  أسكن ذريته " �ذا الوادي ا�دب املقفر ا�اور للبيت احلرام"

"ملا أراد هللا �سيس احلال، ومتهيد املقام، وخط املوضع للبيت املكرم، والبلد 
الغذاء" مقام  وأقامه  املاء  عن  فبحث  امللك  أرسل  بناء  ،  ٢  احملرم،  هذا  وكان 

هذا املكان    إىلي  و �ن جيعل قلوب الناس �  -  تعاىل  -على دعوة ابراهيم �  
ونالحظ  "،    مْ إليهفَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َ�ِْوي    ":  تعاىلو�يت لعمرانه، فقال  

متيل     أنَّ  القلوب  ابن عباس إليه" هذا دعاء �ن جيعل هللا  م وحتبهم، وقال 
ل الزدمحت    ووجماهد:  الناس)  أفئدة   ) واهلند    عليهقال  والرتك  والروم  فارس 

الناس    ،٣  وغريهم" النيب، واإلعجاز يف االستجابة حبب  وهذا ما خيص دعاء 
حتدثنا عن اإلعمار املادي فنالحظ أن   إذاأما  .واجتاههم بعواطفهم هلذا املكان
املياه والزراعة واليت هي مصدر احلياة،    هيو   ي،اإلعمار هلذا املكان إعمار ماد

�أل اإلعمار  ليحدث  أنه  ذلك  من  يكون  رضونستنتج  أن  أحد    جيب  �ا 

 
 .٢١٩ص ،اجلزء الرابع  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
  ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  : حتقيق  ،القرآن   حكاماجلامع ألىب بكر القرطيب،  أمحد بن  أعبد هللا حممد بن    أبو  )٢

 .١٤٨ص ،اجلزء الثاين عشر ،م)٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٧ (أوىل ةطبع ،بريوت، الرسالة ةمؤسس
 .٧١ص  ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )٣
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البيت    رضهذه القصة جند أنه حدث تطور عمراين أل  يفو   ،مقومات اإلعمار
هللا ملا كان العمران يف هذا   مراحلرام بوجود املياه، ولوال وجود مقوم العمران �

 . الوادي الذي ال زرع فيه وال ماء

 تطور العمران بوجود العدل :�لثًا

عدل  مثل  ا�تمع  يف  أوجه كثرية  وللعدل  اإلعمار  مقومات  أهم  من  العدل 
ا�تمع،    أفراداحلاكم وعدم استبداده، وكذلك عدل يف احلقوق والقصاص بني  

، والعدل يف إقامه شريعة  فرادوكذلك العدل يف توزيع الثروات واخلريات بني األ
فيجب   الفقراء،  وإعطاء  األغنياء  من  واألخذ  يد هللا  ميدوا  أن  األغنياء  على 

فعلى الدولة   الفقراءو وا التهرب من واجبا�م حنحاولما    إذااملساعدة للفقراء، و 
أن تفرض عليهم التنازل عن جزء من ثرو�م ملساعدة الفقراء واحملتاجني، وهذا  
السماوية   والشريعة  العمران،  وضاع  الفقر  انتشر  يسد  مل  إن  اجتماعي  عدل 

األزمان كله مر  �على  ف  مرا  التـَّْورَاَة  "  :  تعاىلقال  �لعدل  َأقَاُموا  ُْم  َأ�َّ َوَلْو 
أُْنِزَل   َوَما  ْجنِيَل  أُمٌَّة إليهَواْإلِ ُهْم  ِمنـْ َأْرُجِلِهْم  َحتِْت  َوِمْن  فـَْوِقِهْم  ِمْن  َألََكُلوا  َر�ِِّْم  ِمْن  ْم 

ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلونَ  وهذه سنة إهلية، ووعد من ،  )٦٦  املائدة:("    ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري ِمنـْ
اخلري، والعدل من أهم    مملأل  ها جاءأمر ما متسك اخللق �لشريعة وأو   إذاهللا  

من أهم مقومات العمران، و�لتطبيق من قصص هو  ، و اإلهليةمبادئ الشريعة  
القصص    القرآن أحسن  والعمران جند يف  التطور  العدل يف  �ثري  على  الكرمي 

 . كيف أن يوسف عليه السالم استطاع إقامة العدل يف املوازيني واملكاييل
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 اإلعمار �لعدل يف قصة يوسف عليه السالم:

قال    السالم  يوسف عليه  قَاُلوا "  :  تعاىلففي قصة نيب هللا  َعَلْيِه  َدَخُلوا  فـََلمَّا 
َوَتَصدَّْق  اْلَكْيَل  لََنا  َفَأْوِف  ُمْزَجاٍة  بِِبَضاَعٍة  َنا  َوِجئـْ الضُّرُّ  َوَأْهَلَنا  َمسََّنا  اْلَعزِيُز  َ�أَيـَُّها 

اْلُمَتَصدِِّقنيَ  َجيِْزي  ا�ََّ  ِإنَّ  َنا  من    ،)٨٨يوسف:  ("    َعَليـْ واملوازين   أدواتوالكيل 
ا�تمع يف  ا"    :تعاىلفقال    العدل  اْلِميَزانَ َوَأِقيُموا  ُختِْسُروا  َوَال  ِ�ْلِقْسِط  "   ْلَوْزَن 

  زماتطبقت على مراد اخلالق تنقذ من األ  إذاواملوازين واملكاييل    ،)٩الرمحن:  (
خالل  من  ذلك  ويتضح  يوسف،  هللا  نيب  زمن  يف  حدث  مثلما  االقتصادية 

االستقرار االقتصادي الذي    أمهية وقد ظهر " مدى   ، يوسف عليه السالم  قصة
مدلوًال  يعطينا  القمح  يف  الكيل  إيفاء  إن  حيث  الوقت  ذلك  يف  جمتمعه  ساد 

  هي اقتصاد�� عن عدم احتكار يوسف عليه السالم للسلعة االقتصادية اهلامة و 
القمح... فقد كان الوحيد املتصرف يف بيع كل ما يعرض يف السوق من تلك 

وهذا   اإلسرتاتيجية،  قصص  تغريًا    يعطيناالسلعة  من  للتاريخ   القرآناقتصاد�� 
الكيل وانتعاش األ  تعاىلالكرمي، وتطبيق حدود هللا   وازدهار    سواقوشرعه يف 

وأن    ،الزراعية اليت كانت متر �ا البالد  زمات التجارة الداخلية والدولية رغم األ
مل حتتكر الصنف، وهذا يدل على    -عليه السالم    -احلكومة يف عهد يوسف  

. ١مرونة يف العرض والطلب إلشباع السوق وعدم تعرض ا�تمع لالختناق"  
للعمران؛   يؤدي  املوارد  قله  مع  العدل  أن  يوسف  نيب هللا  قصة  من  ويالحظ 

ا�تمع   أفرادلى  " حجًما معيًنا من الطيبات يوزع بصورة عادلة ع  وذلك ألن

 
احلليس،    )١ بن صاحل  لنيب هللا شعيباالقتصاداملنهج  نواف  واملوازين  املكاييل  والنشر    ،ي يف  للطباعة  دار خضر 

 . ٥٩م)، ص١٩٩١-هـ ١٤١٣( ،وىلالطبعة األ ،لبنان  –بريوت  ،والتوزيع 
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به    أثر ساء توزيعه فاست  إذاعلى بكثري من ضعف هذا احلجم  أيقيم حياة طيبة  
 . ١ البعض وحرم منه الكثريون" 

"اتساع    ألننا رأينا  ،ويالحظ كذلك أن العدل حافظ على العمران من اهلالك 
منها، وكيف    –بتدبري يوسف    –دائرة ا�اعة، كما ندرك كيف وقفت مصر  

وبذلك نستطيع    .٢  حمط أنظار جريا�ا وخمزن الطعام يف املنطقة كلها"صارت  
القول �ن التطور العمراين يتوقف على كل صور العدل، ومنها عدل احلاكم 

 .مر األأويلو 

 تطور العمران بوجود األمن  :رابًعا
وأمن   نفسى،  أمن  فهناك  األمن  معىن  يف  تصب  تفريعات كثرية كلها  لألمن 

يفقد   وعندما  اجتماعي،  وأمن  من    نساناإلاقتصادي،  نوع  األمن   أنواعأي 
و  اإلعمار  يستطيع  وال  منتًجا،  يكون  ال  لنوع    نتاجاإلفانه  اسرتداده  بعد  إال 

  .األمن الذي فقده
ألن األمن   "، يف حالة يقظة دائمة  وحفظ املسلمني ألمنهم واستقرارهم جيعلهم

 اليت تذهب عن   سباب يعد أحد األ

محية   فيها  يغرس  �حية  من  ألنه  والسقوط،  الضعف  عناصر  من  األمة كثريًا 
� حم  مهيةالوعي  أية  ردع  على  والقادرة  املتاحة  القوة  مصادر  ة  اولتوفري كل 

فيها اإلحساس ��ا يف  النتهاك أمنها واستقرارها، وألنه من �حية �نية يزكى  
ونشاط   فعالة  وممارسة  دائبة  حركة  �لثة  �حية  من  أنه  دائم، كما  ر�ط 

 
 .٤٧ص  ،مرجع سابق ،ياالقتصادالسنن اإلهلية يف امليدان يوسف إبراهيم يوسف،  )١
 .٢١٥ص ،اجلزء الرابع  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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لألمن  ،  ١متجدد" للوصول  القوة  مصادر  توفري كل  وثروات أمواالويستلزم   
جيب العمل لإلعمار    موالعدوان، ولتوفري هذه األ  يإلعداد القوة الدافعة أل

يزيد  موالللوصول هلذه األ  نتاجاإلو  احلامية لإلعمار  بقوته  األمن  توفري  ، ومع 
و  اإلعمار  فيزيد  النفوس  يف  ألن    نتاجاإلاالطمئنان  وذلك   نسان اإلوالعمل، 

  نتاجلإل  املؤديه حيدث له األمن النفسي  أموالعندما �من على نفسه وذريته و 
املؤد الدائب  قصص    ي والعمل  من  و�لتطبيق  على    القرآنلإلعمار،  الكرمي 

دعائه   و�ثري  السالم  عليه  إبراهيم  قصة  جند  والتطور  اإلعمار  يف  األمن  �ثري 
 .على منطقه بيت هللا احلرام

 : اإلعمار واألمن يف بيت هللا احلرام 

آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا  : "  تعاىلقال  
ُهْم ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْأل  وهذه دعوة إبراهيم ملكة أن  ،)١٢٦البقرة:  ("    خرَمْن آَمَن ِمنـْ

يرزقها هللا األمن الذي يتعبه الرزق من الثمرات واخلريات وكان الدعاء �ألمن 
أل الرزق  وهكذامهيتيسبق  البشرية  للنفس  جتيء    ه  مثرات كل إليه" كانت  م 

اخلليل"شئ إبراهيم  دعوة  منذ  الرغد  وطعم  األمن  طعم  فيتذوقون  وذلك   ، ٢، 
تتحقق  أن  ميكن  وال  له  الناس  احتياج  حيث  من  الغذاء  يسبق  األمن  ألن 

يستطيع   ال  حيث  العام  األمن  حتقيق  بعد  إال  الغذاء  يف  أن   نساناإلالتنمية 
 . بلدتهو ه أأرضو غري آمن على نفسه أ هو يقوم �لعمل يف الزراعة مثًال و 

 
منجود،    )١ حممود  مل األمصطفي  السياسية  اإلاأل  فهومبعاد  يف  للفكر    ،سالم من  العايل    ، القاهرة  يسالماإلاملعهد 
 . ١٤ص ،م)١٩٩٦-هـ ١٤١٧(
  .٢١٩٩ص ،ا�لد الرابع ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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ُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة �َْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ "  :  تعاىلقال   َوَضَرَب ا�َّ
فَ  ا�َِّ  ِ�َنـُْعِم  َفَكَفَرْت  َيْصنَـُعونَ إذاَمَكاٍن  ِمبَا َكانُوا  َواْخلَْوِف  اْجلُوِع  لَِباَس   ُ ا�َّ "   قـََها 

جييء   ،)١١٢النحل:  ( آمنة  القرآنمث  القرية كانت  هذه  �ن  ليؤكد    الكرمي 
الغذاء والرزق واخلريات اليت  ومطمئنة، ونتيجة هذا األمن جاء العمران وتوفر 

   .جاءت بعد توفر األمن هلذه القرية

القرى والرخاء يف  العمران  يستتبعه  األمن  القول �ن  نستطيع    مم واأل  ،وبذلك 
النفسي   �ألمن  تتمتع  األعدو اليت  ضد  األاملادي  هي  تستطيع   مماء  اليت 

 .مثل مكة وما حدث هلا استتباًعا لألمن من رخاء وبنيان وثروات  ،العمران

 ر اإلعمار بوجود العلم والتعلم تطو  :خامًسا

اإلعمار، فكلما زادت اخلربة البشرية وتطور    هناك ارتباط بني العلم والتطور يف
 العلم كانت البشرية أقرب لالكتشافات

وإعماره،    منه  واالكتساب  وتسخريه  منه  لالستفادة  الكون  أسرار  وملعرفة 
َسُنرِيِهْم آَ�تَِنا ِيف اْآلفَاِق "  : تعاىلأقرب ملعرفة هللا، فقال    تكون وكذلك ميكن أن  

اْحلَقُّ    أنفسهم َوِيف   أَنَُّه  َهلُْم  يـَتَـَبنيََّ  َعَلى ُكلِّ  أوملْ َحىتَّ  أَنَُّه  ِبَربَِّك  َيْكِف  "   َشِهيدٌ   شئ 
َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْألَنـَْعاِم ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك "  :  تعاىلوقال  ،  )٥٣فصلت:  (

َا َخيَْشى ا�ََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ ا�ََّ َعزِيٌز َغُفورٌ  وها�ن اآليتان  ،  )٢٨فاطر:  ("    ِإمنَّ
وهذه    ،متكاملتان أسراره،  بكل  الكون  استكشاف  عليهم  العلماء  أن  مبعىن 

وخشيته  إىل�م    تؤدياالكتشافات    �� اخلربة   ،اإلميان  أن  هذا  ومعىن   "
يف كثري    والبشرية اليت تزداد تضخًما يوًما بعد يوم يف الكم والنوع، واليت تبد 

نداء   األحيان منساقة وراء  منتفخة مارقة متبجحةمن  هي    ،الشيطان مغرورة 
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نفسها اليت سرتيهم آ�ت   هيمن احلق، و   آدمنفسها اليت ستقرب أجيال بين  
 وهي نفسها اليت ستعينهم على بلوغ األهداف. إنَّ   ،هللا يف األنفس واآلفاق

  إىل   -هكذا جيب أن يكون    و أ  -  مرور الزمن �ذا املعىن يدفع املسلمني اليوم 
معطيات الكشف واالبتكار ستقرب   ووإن تراكم اخلربة ومن  ،لتفاؤلمزيد من ا

،  ١هكذا جيب أن يكون."   و هللا. وإن الزمن يف خدمة هذا الدين أ  إىلالبشرية  
كلما زاد التقرب ملعرفة هللا وتنفيذ   رضاأل   وهذا يعين أنه كلما زاد العلم على

ارتباط بني العلم والعمل؛  ، وهناك  رضاأل  يف إعمار -  تعاىلسبحانه و   -مراده  
 وذلك ألن "العلم الذي يثمره اإلميان يستتبع العمل؛ ألنه نور يكشف للمؤمن 

املؤدي  بينه   واجلهالة   إىلالصراط  الشك  حجب  يديه  بني  من  ويقشع  هللا، 
فيندفع حبواجز اإلميان، ال يستبهم عليه الطريق، وال يستوقفه التخوف من أن 

لم يزيد العامل معرفة �� وإمياً� به واستشعارًا للغيب  مييل عن اجلادة، مث إن الع
األ احلياة  ملصاحل  اإلميان وضوابطه."  ىخر وإدراًكا  دوافع  لديه  فيضاعف   ،٢  ،

ألن    ،إلعمارل  يؤديوطاملا أن العلم سيزيد من معرفة هللا واإلميان به فكل هذا  
من  هو  اإلعمار   هللا  �كمله  نساناإلمراد  الكون  هذا  له  سخر  لذلك  ؛ 

على العلم جند يوسف    القرآنملساعدته على اإلعمار، و�لتطبيق من قصص  
 .مثال لألعمار �لعلم  أفضل

 : يوسف قصةاملؤد�ن للعمران يف   دارةالعلم واإل 

 . )٥٥يوسف:  ("  ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليمٌ   رضقَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن اْأل " : تعاىلقال 

 
 .١٧،١٦ص ،مرجع سابق ،صول تشكيل العقل املسلمعماد الدين خليل، أ )١
 . ٣٨ص ،مرجع سابق ،نسان اإل يف حياة  هأثر اإلميان و حسن الرتايب،  )٢



-٢٢٠- 

يوسف    قصةوللعلم يف   له    أكثر نيب هللا  يوسف  فالعلم يف قصة  من موضع، 
مكانة كما له مكانة يف حياة البشرية أمجع، "وبيان أنه سبب الرفعة يف الدنيا  

مل ينل ما �ل إال    -  عليه السالم  -ة وسبب صالح الدين والدنيا فيوسف  خر واأل
ما  .�لعلم وعرف  حني كلمه  لنفسه  واستخلصه  مصر،  ملك  عند  ومتكن   .

ودبر   علم،  من  دنياهم،    حوالأعنده  �صالح  املصرية  املمالك  من  اخللق 
ففضائل ،  ...وتصريفها وتوزيعها �لعلم  رضاأل  وحسن تدبريه من حفظ خزائن

 .١العلم ومثراته اجلليلة العاجلة واآلجلة ال تعد وال حتصى"

،  ) ٥٥يوسف:  ("    ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليمٌ   رض قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن اْأل "  :  تعاىلقال  
يف   فائدة  فقول  قصةوللعلم  السالم  عليه  يعين:يوسف  هذا  أ  ه  أحفظ  ين"   

وأعلم كيفية تصريفها وتدبريها، فحينئذ اعتىن يف سنني   ،احلاصالت والغالت 
سنبلها، واجتهد يف االقتصاد   يفاخلصب �لزروعات اهلائلة وجباها يف خماز�ا و 

 . ٢ يف أكلهم أ�م السنني اخلصيبة لتوفري الغالل والنفع العام"

يوسف    السالم    -واستطاع  حبكمته    -عليه  ا�اعة  سنني  من  مصر  إنقاذ 
يف   هذه    إدارةوعلمه  من  للمرور  الغذائية  مصر  واليت كانت    األزمةشئون 

العمران على  بفنونو   ،ستقضي  يوسف  علم  لكانت    األزمةهذه    إدارة  لوال 
يوسف حافظ    قصة مصر قضي على عمرا�ا ��اعة وقلة األمطار، فالعلم يف  

سبًبا يف احلفاظ عليه من ا�اعات اليت أطاحت �لبالد   وكان  على العمران، 
بل  العمران  حينئذ،  وتطوير  إن   ، واستمرار  يوسف    رضاأل  حىت  أدارها  اليت 

 
السعدى،    )١ �صر  بن  الرمحن  من  عبد  مستنبطه  السالم  قصةفوائد  عليه  مكتبه    ،يوسف  السلف أ نشر   ، ضواء 
 .٤٤ص ،م)٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(
  .٣٤ص ،املرجع السابق )٢
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الغذاء   تعطي  نوقف بعلمه كانت  أن  نستطيع  وال  هلا،  ا�اورة  البالد  ألهايل 
  -عليه السالم    -دور العلم يف احلفاظ على العمران عند زمن قصة يوسف  

 .فقط، بل العلم حيفظ العمران والرخاء يف كل األزمان والعصور

من   قصص  على  وإسقاطها  اإلعمار  مقومات  استعراض  الكرمي    القرآنوبعد 
فا املقوم  عليهلتوضيح  سنقوم هذه  القصص،  هذه  يف  اإلعمار  عملية  يف  ات 

ة توضيح الفرق بني  اولمبقاصد الشريعة مث حم  وارتباطهه توضيح العمران  حاولمب
العمران اإل التنمية يف األسالممصطلح    اول مث حن  الوضعية،   نظمةي ومصطلح 

 ي. سالماقرتاح سياسات لتفعيل العمران اإل
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 املبحث الثاين 
 يسالم العمران يف الفقه اإل

 : اإلعمار وعالقته مبقاصد الشريعة.  ولاألاملطلب 
 املطلب الثاين: مقابلة بني مصطلح العمران ومصطلح التنمية. 
 ي.سالماملطلب الثالث: اقرتاح سياسات اقتصادية لتفعيل العمران اإل

 

 ول األاملطلب 
 اإلعمار وعالقته مبقاصد الشريعة 

 : الفقه يف اللغةسنبدأ بتعريف  )١
 . ١علم أصول الدين  يفالفقه: الفهم والفطنة والعلم، وغلب على علم الشريعة و 

فقه و(الفقه) على  هو  والفقه: فهم الشى، وقال ابن فارس: وكل علم لشي ف 
 .٢  لسان محلة الشرع علم خاص"

الشرعية العملية املكتسب    حكامو" الفقه يف االصطالح: عبارة عن العلم �أل
األ لتلك  التفصيلية  األدلة  يف    ... حكاممن  الفقه  الفضالء:  بعض  قال 

به،  هو  االصطالح:   والعمل  مبعانيها،  النصوص  مبعرفة  وإتقانه  املشرع  علم 
 .٣  "  ويعرب عنه �نه معرفة الفروع الشرعية استدالًال والعمل �ا

أن   اإلعمار �لفقه جيب  نربط  الشريعة وعالقتها وعندما  مقاصد  نبحث عن 
اإل ألن  وذلك  وشريعة   سالم�إلعمار؛  املسلم،  وعقل  قلب  يف  تقع  عقيدة 

 
 . ٦٩٨ص ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
 .٢٣٤ص ،مرجع سابق ،ة يف املصباح املنرييسالماإلمعجم املصطلحات رجب عبد اجلواد إبراهيم،  )٢
عد�ن  :  حتقيق  ،)معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  ،  يالبقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفو   أبو  )٣

 .٦٩ص ،م)١٩٩٨-هـ ١٤١٩( ،بريوت -مؤسسة الرسالة  ،درويش حممد املصرى
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الشريعة هي  �ن  القول  وميكن  وأفعاله  تصرفاته  من   حتكم  القانوين  اجلانب   "
تتميز    سالماإل الشريعة  أن  بعدة    –متتاز    وأ  –غري  الوضعية  القوانني  عن 

عال ينظم  فالقانون  بينهممميزات،  فيما  الناس  فهي  . قات  الشريعة  أما   ..-  
 .١  بربه مث عالقته حىت بنفسه" نساناإلتنظم عالقه  -هذا  إىلإضافة 

 : أما عن تعريف الشريعة ومقاصدها )٢
لوضوحها   بذلك  ومسيت  لالستقاء،  الناس  مورد  هي  اللغة  يف  (الشريعة)  فـ" 

 .٢  (يشرعه) أظهره وأوضحه" رها، ومجعها (شرائع)، (شرع) هللا لنا كذا، هو وظ
اليت راعاها الشارع يف التشريع    -وحنوها    -" فهي املعاين واحلكم   وأما املقاصد

 .٣عموًما وخصوًصا من أجل حتقيق مصاحل العباد"

للشريعة �ن  القول  يف   ونستطيع  مطردة  أبوا�ا  مجيع  تشمل  عامة  مقاصد   "
ها وهي: جلب املصاحل ودرء املفاسد ورفع احلرج والعدل واحلث  أحكاممجيع  

 . ٤  على االجتماع واالئتالف، وأعظمها عبادة هللا وحدة ال شريك له"
فإن به عباده وما    وعلى هذا  الشريعة متثل مراد هللا وغاية ما كلف  "مقاصد 

 .٥  شرعه هلم"
املقاصد  وت وينصب أقسامثالثة    إىلنقسم  وحتسينية،  وحاجية،  ضرورية،   ،

ال يف  و   ةدراساهتمامنا  الضرورية؛  لكو�ا    هيعلى  وذلك  �لعمران،  مرتبطة 
 

الريسوىن،  أ  )١ وفوائدهمحد  قواعده  املقاصدى  البيضاء  ،الفكر  الدار  اجلديدة  النجاح   ،)١٩٩٩(ديسمرب  ،مطبعه 
 .١ص
 .١٥٣ص ،مرجع سابق ،ة يف املصباح املنرييسالماإلمعجم املصطلحات رجب عبد اجلواد إبراهيم،  )٢
دار اهلجرة للنشر   ،وعالقتها �ألدلة الشرعيةة  يسالم اإلمقاصد الشريعة  محد بن مسعود اليوىب،  أحممد سعد بن    )٣

 .٦٣٧ص ،م)١٩٩٨-هـ ١٤١٨( ،والتوزيع 
 .٦٣٢ص ،املرجع السابق )٤
 . ١٣ص ،مرجع سابق ،قواعده وفوائده يالفكر املقاصدمحد الريسوىن، أ )٥
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يف   والنعيم  وللنجاة  الدنيا  يف  للعمران  للوصول  والدنيا  الدين  مبصاحل  مرتبطة 
 .للوصول للجنةة حيث إن العمران مادي لعمار الكون، وروحي  خر األ

��ا الضرورية  املقاصد  املعاش    وتعرف  العباد يف  منها من صالح  ما البد   "
فاتت وامنحت شقوا شقاوة ال سعادة معها يف الدنيا وال يف    إذاواملعاد حبيث  

 .١  ة، وتالشى دينهم، وفسدت أبدا�م وانقطع نسلهم"خر األ
حيث تتضمن الدين    ،نالعمرا   ةويالحظ من هذا التعريف أ�ا ضرورية إلقام 

وكلها   والنسل،  العمرانأساسواألبدان  لوجود  الضرورية  ،  يات  املقاصد  وتعترب 
وإن أعظم   ،فقدت الختل نظام العامل وفسدت الدنيا  و" ل  أل�ا    ،هي األهم

والنسل   والعقل  والنفس  الدين   ) هي  والضرور�ت  الدين.  حفظ  الضرور�ت 
بعضهم) عند  والعرض  الشريعة    ،واملال  يف  وسائل  له  منها  واحد  وإن كل 

 .٢ حتفظه"

 :حفظ الدين وعالقته �إلعمار :أوال

ومن وسائل حفظ الدين إقامته، أي العمل به واجلهاد من أجله واحلكم به،  
اإلوقد   وإيتاء    سالمقام دين  الصالة،  وإقامة  اال هللا،  اله  أن ال  على شهادة 

سبيًال، ويالحظ أن من    إليهالزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع  
   . يةساسمن دعائم إقامة الدين األ هيإيتاء الزكاة، و  سالمأركان اإل

 
البدوي،  أيوسف حممد    )١ تيميهمحد  ابن  الشريعة عند  للنشر والتوزيع االردن   ،مقاصد  النفائس    ، م)٢٠٠٠(  ،دار 

 .٤٤٥ص
بن    )٢ سعد  اليوىب،  أحممد  مسعود  بن  الشريعة  محد  الشرعية يسالم اإلمقاصد  �ألدلة  وعالقتها  سابق  ،ة    ، مرجع 

 .٦٢٩ص
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حصة    :الشرع  يف، و شئ(الزكاة): الربكة والنماء والطهارة والصالح وصفوة ال "  
 من املال وحنوه أوجب الشرع بذهلا  

 . ١  للفقراء وحنوهم بشروط خاصة"

اجه ملستحقيه يف املال الذي  أخر والزكاة يف عرف الشرع: هي القدر الواجب   
خمصوصة بشروط  معيًنا  نصاً�  أدائها  إذاو   ،...بلغ  عن  املسلم  أخذها   امتنع 

 .قتاله إىلاضطر   واحلاكم منه قهرًا ول

 إىل عبادة مالية يتقرب �ا العبد    هياخلمسة، و   سالموالزكاة ركن من أركان اإل
أداها كاملة على وجهها الصحيح راضية �ا نفسه،    إذاف  -عز وجل    -خالقه  

ربه   وجه  �ا  من   -  تعاىل  –مبتغًيا  جناته  يف  سبًبا  الناس كانت  �ا  مراء  غري 
اآل�ت   بذلك  اجلنة، كما صرحت  ودخوله  النار  واألحاديث  القرآنعذاب  ية 

قال   اْألَتْـَقى  "  :  تعاىلالنبوية،  يـَتَـزَكَّى    ) ١٧(َوَسُيَجنـَّبُـَها  َمالَُه  يـُْؤِيت  َوَما   ) ١٨(الَِّذي 
ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتَْزى   َوَلَسْوَف يـَْرَضى   )٢٠(ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه اْألَْعَلى    )١٩( ِألََحٍد 

من  ،  ) ٢١  –  ١٧الليل:  ("  )٢١( ا�تمع  تقي  هامة  اجتماعية  وظيفة  وللزكاة 
ان، وجتعله قادرًا على  و السقوط يف مهاوي الرذائل، وحتميه من آفات الذل واهل

يصب ما  وحتقيق  نفسه  عن  نظام    إليه  والدفاع  فهي  شأن،  ورفعة  عزة  من 
ي حيقق لألمة التكافل االجتماعي يف أمسى صورة، وحيقق املساواة بني إسالم

املال دولة بني األغنياء، ول  فراداأل الزكاة    وحىت ال يكون  الدولة جبمع  قامت 

 
   . ٤٩٧،٤٩٦ص ،مادة زكى ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
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وال  حمروم،  وال  جائع  الناس  بني  وجد  ملا  للمستحقني  ودفعها  املسلمني  من 
 .١"   اقة وقسوة احلياةاشتكى أحد من ذل الف

ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف "  :  تعاىلقال  ،  رضاأل  والزكاة من مقومات اإلعمار يف  الَِّذيَن 
وَ   رضاْأل  الزََّكاَة  َوآتـَُوا  الصََّالَة  َعاِقَبُة أمر َأقَاُموا  َوِ�َِّ  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَ�َْوا  ِ�ْلَمْعُروِف  وا 

على الصدقات فإن   القرآننه "حني حيث  أوجيب معرفة    ،)٤١احلج:  ("  األمور
ذلك يعرب عن مظهر إلعمار الكون، إذ كيف يدفع املؤمن الزكاة دون وجود  

  إذاف  ،٢  مال �م متحرك بفعل فعله يف واقع احلياة من صناعة وزراعة وجتارة" 
بلغ املال نصاً� للزكاة كان هذا يعين أن املال زاد ومنا لينتج الزكاة، وهذا نوع  

وجناحها ووصوهلا لنصاب    هانواعاملشروعات �  ةامحيث إق،اإلعمار   أنواعمن  
 الزكاة. 

 : كما يلي  وللزكاة دور يف اإلعمار  

اإلعمار - يف  دور  هلا  مصارف  تغطي كل    ،للزكاة  مصارفها  إن    أنواعحيث 
و  لإلعمار  هام  مصرف  وجود  ونالحظ  ا�تمع،  يف  مصرف  هو  االحتياج 

هامً  املصرف  هذا  فنجد  على  االغارمني،  ويساعد  حال،  يف    إذاما    ةاإلعمار 
ما شابه ذلك من   وصاحب زراعة أ  وصاحب صناعة أ  وكان الغارم �جرًا أ

" من  هو  حيث إن الغارم    ،تعسره  إىلأدى    أمروحدث له  ،  اإلعماريه  نشطةاأل
أ اقرتضه من مسلم  قد  دين  لسد حاجة من حوائجه"  وعليه  وهذا    ،٣  كافر 

 
الكتاب والسنحممد بكر إمساعيل،    :انظر  )١ الواضح من  املذاهب األربعة  ةالفقه  للنشر والتوزيع  ،على  املنار   ،دار 

 . ٤٥٨:٤٥٥ص ،ولا�لد األ
 .٣٨ص، مرجع سابق ،يعمار الكون يف ضوء نصوص الوحز�د خليل الدغامني، إ )٢
 .٥ص ،أولجزء  ،مرجع سابق ،املذاهب األربعةالفقه الواضح من الكتاب والسنه على مساعيل، إحممد بكر  )٣



-٢٢٧- 

�ن   يف    يتجرأاملصرف كفيل  دون  املسلم  املشاريع  وإنشاء  واإلعمار  اإلقدام 
الزكاة،   يف  الغارمني  مصرف  لوجود  والكوارث  واإلفالس  الفشل  من  اخلوف 

حيث إن الدائن واملدين يكو�ن مطمئنني    ،وهذا يساعد على اإلعمار والتقدم
 .فال خيافا من املشروعات والتنمية بوجود سهم الغارمني ،مأمواهلعلى 

يف  - الفقر  حتارب  يف  الزكاة  الثروات  تركز  ومتنع  ا�تمع،  معينه    أيدي   فئات 
فئات   ا�تمعىأخر وإفقار  يف  الفساد  دواعي  ومن  وانتشار    ،  الثروات  تركز 

 نسان اإلوحماربة الفقر، والفقر آفة تصيب    مواللتوزيع األ  وفالزكاة تدع  ،الفقر
اإلعمار  أساس هو  الذي   مشكل   .وقوام   " مشكلة إنسان  ةوالفقر  أل�ا  ية، 

الذي جعله هللا يف  ، إنسان هو  حيث    نساناإل   ،خليفة  رضاأل  هذا املخلوق 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة    ، مجيًعا منه  رضاأل  وسخر له ما يف السماوات وما يف

وهذا ِشق هام من   .١  و�طنة، ومع هذا ال جيد ما يشبع حاجته ويتم كفايته"
اإل ا�تمع  يتعلق �ي، حيث  سالماإلعمار يف  الفقر  و�لعدالة يف    نسانإلإن 

حيث ال يستطيع الفقري الوفاء حباجات   ،يف ا�تمع  فرادبني األ  موالتوزيع األ
بعدم  شعوره  مع  التنمية  يف  بدوره  القيام  يستطيع  ال  وكذلك  وأهله،  نفسه 
�لفقر  مشغولة  عاطلة  إعمارية  لطاقة  الفقري  يتحول  وهنا  والفقر،  العدالة 

�ح مشكلة والعدالة  الزكاة حلل  دور  يظهر  وهنا  بكرامة،  العيش  حق  عن  ثة 
 . الفقر

واليت هلا أخطار كبرية على ا�تمع بكامله، وتؤثر على   ،الزكاة حتارب البطالة   -
حيث تستطيع    ،قوام اإلعمارهو  و   نساناإلأل�ا تصيب    ،اإلعمار يف ا�تمع

 
ــــــ    هـ  ١٤٢٢(  ،دار الشروق   ،ية وشروط جناحهااالقتصاد الزكاة ودورها يف عالج املشكالت  يوسف القرضاوي،    )١

 .١٧ص ،م)٢٠٠١



-٢٢٨- 

على  الفقري  تعني  اليت  الصغرية  املشروعات  إقامة  على  الفقراء  مساعدة  الزكاة 
ية؛ ألن العوز والفقر" يفقد ساسويستطيع منها أن يسد احتياجاته األ  ،العمل

املس  حتمل  على  القدرة  �الطمئنان  ؤ العائل  شعورها  العائلة  ويفقد   إىل ولية، 
اجل ويواجه  به،  والثقة  العائل  من مقدرة  واخلوف  والقلق  التوتر  من  حالة  ميع 

ا� يف ١  ل"هو الغد  األمن  وعدم  السرقات  تنتشر  البطالة  مع  أنه  ويالحظ   ،
حيث يفقد   ،ا�تمع، وعندئذ ال يستطيع أن يسري ا�تمع يف طريق اإلعمار

 ة. اإلحساس �ألمن واألمان مع انتشار البطال نساناإل

أن   نقول  أن  األ  اإلنفاق  أموالونستطيع  من  لتوفري    دوات والصدقة  اهلامة 
ه على أفرادألنه " كلما كان ا�تمع يتقابل    ة،األم  أفرادللتكافل بني    موالاأل

دولتهم بقيت  �حلسىن  بينهم  فيما  ويتعاونون  رايتهم  ، احلق  و�تت    ، وارتفعت 
التفرق تبعه االختالف ونتج عنه    ، قوانينهم االجتماعية آمنة، ومىت وقع فيهم 

ا وطاعو هلاتباع  وإقامة    ةى  العداوة  نشر  شأنه  من  وذلك  واحلسد،  النفس 
 ،ومل يعد �من واحد على نفسه ،وجف الضرع ،احلروب، ورمبا هلك الزرع

 .٢التعاون والتآلف مبثابة الضمان لبقاء ا�تمع واستمراره"  فكان 
 :حفظ النفس وعالقته �إلعمار :�نًيا

  سالم املستخلف عنايه فائقة، واهتم اإل نسانإل� يةسالم اإللقد عنيت الشريعة 
وقد شرع هللا لإل  أساسهو  الذي    نساناإلبنفس   وفاعله،  ما    نسان اإلعمار 

تتعرض   ال  حىت  وصيانتها  حلفظها  املفاسد  عنها  يدفع  وما  نفسه  له  حيفظ 

 
 .٩ص ،املرجع السابق )١
ية، مرجع سابق،  سالم الثالث عشر للفلسفة اإلحتديد املفاهيم، املؤمتر الدويل  عبد الرمحن،    هري عبد الرمحن عبدمس  )٢

 .٣٣٣ص
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معها   يضيع  النفس  بضياع  ألنه  وذلك  والضياع،  املكلف    نسان اإلللهالك 
 . �إلعمار

اليت ليس عليها قصاص،    والنفس  اليت  املؤمنة  النفس  األمن هي  شرع هلا هللا 
فقال    ،فحرم االعتداء عليها، وشرع هلا القصاص للحفاظ عليها من االعتداء

ُ َعَلْيِه  " : تعاىل ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب ا�َّ َولََعَنُه َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ
 . )٩٣النساء:  ("  َوَأَعدَّ لَُه َعَذاً� َعِظيًما

ُ ِإالَّ ِ�ْحلَقِّ "  :قالو   . )١٥١األنعام: ("  َوَال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ا�َّ

ُكْم ِإنَّ  أوال َوَال تـَْقتُـُلوا  "    :قالو  َلُهْم َكاَن ِخْطًئا دَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإ�َّ قـَتـْ
 . )٣١اإلسراء:  ("  َكِبريًا

النفس جاء العقاب   إذاو  هو  و   ،خالف املسلم هذه الشريعة احلازمة يف حفظ 
النفس َعَلْيُكُم   َ�أَيـَُّها "    : تعاىلقال    حيث  ،القصاص حلفظ  آَمُنوا ُكِتَب  الَِّذيَن 

َلى اْحلُرُّ ِ�ْحلُرِّ َواْلَعْبُد ِ�ْلَعْبِد َواْألُنـَْثى ِ�ْألُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َأِخي ِه اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ
ٌة َفَمِن اْعَتَدى �ِِْحَساٍن َذِلَك َختِْفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َوَرمحَْ   إليه  أداءفَاتَِّباٌع ِ�ْلَمْعُروِف وَ   شئ

أَلِيٌم   َعَذاٌب  َلُه  فـَ َذِلَك  �َ   )١٧٨( بـَْعَد  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  ِيف  لََعلَُّكْم أويلَوَلُكْم  اْألَْلَباِب   
" أن من ظلم الناس    :ويقول ابن تيمية. )١٧٩  ،١٧٨البقرة:  ("    )١٧٩(تـَتـَُّقوَن  

�لفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك   رضاأل  وسعى يف
الضرر اليت ال قوام للناس �ا البد أن يدفع    أنواعذلك من  و احلرث والنسل، وحن

 . ١  ظلمه وان يعاقب مبا يكف عدوان أمثاله"

 
تيمي  )١ ابن  فتاوى  قاسم :  وحتقيق  ةدراس  ،ة جموع  بن  حممد  بن  الرمحن  لطباع  ،عبد  فهد  امللك  املصحف    ةجممع 

  .١٦٥،١٦٤ص ،اجلزء العاشر ،م)١٩٩٥ –هـ ١٤١٦( ،املدينة، الشريف
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على    إنسانوهنا جاء تشريع القصاص لتحقيق األمن يف ا�تمع، ليامن كل  
وا االعتداء  من  ويصو�ا  آمنة نفسه  نفس  بوجود  إال  العمران  يتم  وال  لقتل، 

شعر �خلوف وعدم األمن    إذا  نساناإلمطمئنة بعيدة عن اهلالك واالعتداء، و 
وال    ،االعتداء فلن يكون آمًنا   ووعاش ليحافظ على نفسه من اهلالك �لقتل أ

اعتدى   إذايستطيع العمل والتنمية واإلعمار بفقدان األمن؛ وذلك ألن النفس  
   .عمارعليها الغري اجتهت لالنتقام والتخريب، وهذا خمالف لإل

" من أهم مطالب احلياة، بل ال تتحقق أهم مطالبها إال بتوفره،    ويعترب األمن
   يحيث يعترب ضرورة لكل جهد بشر 

لتحقيق    وأ  يفرد األمجاعي  آ�ت    .١  والشعوب"   فرادمصاحل  يف  ونالحظ 
و  اخلوف،  ارتباط  وكذلك  والرزق،  �إلعمار  األمن  ارتباط  احلكيم  هو  الذكر 

قوله   ويتضح هذا يف  والفقر،  األمن �جلوع  َمَثًال "  :  تعاىلعكس   ُ ا�َّ َوَضَرَب 
ُعِم ا�َِّ فَ  قـََها إذاقـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة �َْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِ�َنـْ

َيْصنَـُعونَ  ِمبَا َكانُوا  َواْخلَْوِف  اْجلُوِع  لَِباَس   ُ تتضح   ،)١١٢النحل:  (  "  ا�َّ وهكذا 
واخلوف �إلعمار عالقة   واهلالك  الفناء  النفس من  إن   ،األمن على  "    حيث 
ا، ويذهب   ونفسيً نه يؤثر عليه ماد�ً إ، فنساناإلوارد وطارئ على    أمراخلوف  

  ،٢  من السعي والتصرف يف هدوء واطمئنان"  نساناإلبنعمة األمن اليت متكن  
 . خمالف لإلعمارهو و  ،عكس األمنهو واخلوف 

 :العقل وعالقته �إلعمارحفظ  :�لثًا

 
 .٢ص ،مرجع سابق ،سالم ه يف اإلأمهيتمن يف حياة الناس و األعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،  )١
 .١١ص ،املرجع السابق )٢
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  إدارة العمران؛ ذلك ألنه �لعقل يتم التدبر والتنمية، و   أسباب والعقل من أهم  
التطور يف   ويكون  االكتشافات،  تتم  فبالعقل  �لعقل،  إال  تتم  ال  احلياة كلها 
العقل كانت  رجح  وكلما  وعلمية،  وصناعية  وجتارية  زراعية  ا�االت؛  مجيع 

الطري يف  تسري  مقاصد التنمية  من  العقل  على  احلفاظ  لذلك كان  القومي؛  ق 
ألنه املدير هلا واملدبر هلذه   -العقل لعملية اإلعمار  مهية، وأليةسالماإلالشريعة 
و   -العملية   سبحانه  نبه هللا  ذكر   أمهية على    تعاىل فقد  وقد  البشري،  العقل 

للتنبيه على   ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد ا�َِّ "  :  تعاىلفقال    ،العقل  أمهيةآ�ت قرآنية 
�لشر من   تعاىلوهنا ينعت هللا  ،  )٢٢األنفال:  ("    الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال يـَْعِقُلونَ 

 .ال يعقل؛ ألن اخلري ال �يت إال �لتعقل

يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه "  :  تعاىلالعقل فقال    أعمالالتفكري و   أمهية وقد نبه سبحانه على  
 نَ الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواْألَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِيف َذِلَك َآليًَة لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرو 

على �قي املخلوقات،   نسان اإلوالعقل هبة من هللا ميز �ا    ،)١١النحل:  ("  
حياته  إذاف وفسدت  واحليوان  أصبح كاجلماد  عقله  والتدبر    يفو   ،فقد  التفكر 

التدبر، وهم الذين   ة" والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكم  ،فهم ومعرفة
املطر ظاهرة كظاهرة  بني  على  يربطون  ينشئه  وشجر    رضاأل  وما  حياة  من 

وهنا ميكن القول �نه لوال العقل ما كان الفهم، ولوال الفهم  ،  ١  زروع ومثار" و 
ما كان اإلعمار �لطرق املتعددة مثل الزراعة والتجارة والصناعة وغريها، وقد  

التأمل يف   إىل�لغة يف كونه وسيلة    أمهية "    للعقل  تعاىل أعطى هللا سبحانه و 
و  منها  العرب  وأخذ  هللا  من    إىلالوصول    يفآ�ت  واحلذر  النافعة  املصاحل 

 
 .٢١٦٢ص ،جملد رابع ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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الشريعة    ،١  املفاسد" ما    ية سالماإلوعنيت  وحرمت كل  العقل،  هو  حبفظ 
أ للعقل  واملخدرات،   ومفسد  اخلمور  مثل  والفساد  اخللل  العقل  على  يدخل 

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن "  :  تعاىلفقال   َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
وكذلك مثل الغضب، ،  )٩٠املائدة:  ("    َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

�رادة   العقل  تعطيل  األ  نساناإلوكذلك  واتباع  التفكري  من  بال  خر ومنعه  ين 
َوَمَثُل الَِّذيَن "  :  تعاىلفقال    ،للعقل  أعمالاالتباع بال    تعاىلتفكري، وقد كره هللا  

  ْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْعِقُلونَ َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ بُ 
لإلهو  والعقل    ،)١٧٠البقرة:  ("   صحهو  و   ، نساناملرشد  على    ةاحلاكم 

هلذا العقل فهذا إفساد لنعمة العقل؛   أعمال   وما االتباع بال تفكري أأالشرائع،  
وذلك ألنه جيب حفظ العقل �لتفكري، و" حلفظ العقل واإلبقاء على سالمته  

تقديره البد أن حياط بسياج الشريعة ويستمد بصريته   ةوحسن تفكريه وصح
  .وذلك ألن الشريعة هي الضابط لكل عقل مفكر، ٢  " منها

 :حفظ النسل وعالقته �إلعمار :رابعا

حفظ النسل من مقاصد الشريعة اهلامه يف اإلعمار، وقد حثت الشريعة على 
� النسل  الشريعُة    كثرحفظ  وجهت  فقد  طريقة،  للزواج   إىلمن  السعي 
  يه، و�أسبابحبب يف الزواج للمستطيع الذي تتوفر له    سالمواإلجناب، واإل

الرهبانية ابتداع  عن  ��ا  وصفها  "  تعاىلفقال  ،  اليت  َما :  ابـَْتَدُعوَها  َورَْهَبانِيًَّة 
رَِعايَِتَها َحقَّ  َرَعْوَها  َفَما  ا�َِّ  ِرْضَواِن  ابِْتَغاَء  ِإالَّ  َعَلْيِهْم  َناَها    ، )٢٧احلديد:  (  "  َكتَـبـْ

 
اليويب،    )١ مسعود  بن  أمحد  بن  سعد  الشريعة  حممد  �ألدلة  ي سالماإلمقاصد  وعالقتها  سابق  ،الشرعيةة    ،مرجع 

 .٢٣٦ص
 .٤٦٦ص ،مرجع سابق ،ةمقاصد الشريعة عند ابن تيمي، يمحد البدر أيوسف حممد  )٢
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الدنيا   أمور  عن  �النقطاع  العبادة  يف  مبالغة  أل�ا  لإلعمار  منافية  والرهبانية 
هو ويرتتب على ذلك انقطاع النسل وانقراض النوع البشري، و ،  وجتنب النساء

ألو  خمالفة  �إلعمار  أمربذلك  اإل  ،هللا  واإلجناب   سالموحيث  الزواج  على 
أ املسلم  يعرف  أن  الرهبانية، وجيب  يؤدي    نواالبتعاد عن  النكاح  ترك   إىل " 

وت النسل  األ،  ...قليلةقطع  وكذلك  تركه  من  احلكيم  الشارع  حذر    ة ئملذا 
د من هذا الزواج وتربيتهم تربية  والأل، وكذلك االهتمام �١ والعلماء رمحهم هللا"

الصحيحة  يةإسالم العبادة  على  اجلِْنَّ "  :  تعاىلفقال    ،سليمة  َخَلْقُت  َوَما 
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ   ). ٥٦الذار�ت:  ("  َواْإلِ

ومن العبادة الصحيحة العمل على مراد هللا يف إعمار الكون، واإلعمار يكون  
تربية   هللا والعمل على    ة طاعهو  و   ، بنائنا عليهأللبشر واحلجر، وهذا ما جيب 

حتقيق مراده سبحانه يف الكون، وكذلك �ت الشريعة عن اللجوء لإلجهاض  
األرواح قتل    ، وإزهاق  أوالاألوحرمت  الفقر  فقال   ود من  وقوعه،  من خشية 

ُكْم ِإنَّ أوالَوَال تـَْقتُـُلوا "    :تعاىل َلُهْم َكاَن ِخْطًئا دَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإ�َّ قـَتـْ
من هللا �ي حترمي عن قتل الوالد لولده    ي " ويف هذا �  )٣١اإلسراء:  ("    َكِبريًا

  ،طعامه كما كان بعض العرب يف جاهليتهم يفعل ذلك إخشية الفقر بسبب  
ُكمْ "   َوِإ�َّ نـَْرزُقـُُهْم  توكيد من هللا  " و   َحنُْن  برزق عبادأنيف هذا  يتكفل  ،  ٢  "ه  ه 

 .ا من وقوع الفقرخوفً  األبناءكذلك عن قتل   هيوهنا جاء الن

 
بن    )١ سعد  اليويبأحممد  مسعود  بن  الشريعة  ،  محد  الشرعيةي سالماإلمقاصد  �ألدلة  وعالقتها  سابق  ،ة    ،مرجع 

 .٢٦٤ص
 .٣٣٣،٣٣٢ ،جملد خامس  ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )٢
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تـَْقتُـُلوا  "    :تعاىلوقال   ُهمْ أوالَوَال  َوِإ�َّ نـَْرزُُقُكْم  َحنُْن  ِإْمَالٍق  ِمْن  األنعام: ("    دَُكْم 
يبيح    عن  تعاىلهللا    هينف  ،)١٥١ ال  فعلي�ا  الفقر  ووقوع  الفقر،  بسبب  قتلهم 

لألبناء القتل  لألبناءهو  واالجهاض كذلك  ،  لكم  أضرار    ،قتل  عليه  ويرتتب 
البشرية، وذهاب عدد غري    أفراد" هالك عدد غري معلوم من  هو  ف  ،جسيمة

مؤثرات   وحدوث  اإلجهاض،  عملية  أثناء  املوت  ضحية  األمهات  من  يسري 
    .١  " عدم اإلجناب مستقبالً  إىلمرضية للمرأة ال يستهان بعددها، وقد تؤدي 

من هذا  والتوالد    افٍ وكل  التناسل  معناه  النسل  " حفظ  وذلك ألن  للعمران؛ 
وذلك    ؛رضاأل  عمارة   أسباب ، وكثرة النسل هي سبب من  ٢  إلعمار الكون" 

من إنشاءات واخرتاعات   نساناإلركيزة اإلعمار ملا يقوم به  هو    نساناإلألن  
هي   أمة  يف كل  البشرية  فالقوة  وصناعة،  وذلك    أساسوزراعة    إذا�ضتها، 

ثروة من   هيوجهت التوجيه السليم، واليد العاملة هي اليد املنشئة للحضارة، و 
ية يف  ساسن " حفظ النسل من الركائز األ؛ ولذلك ميكننا القول �ممثروات األ

بة هو ، وبه تكون مر مموفيه تكمن قوة األ  ،رضاأل  عمارة  أسباب احلياة ومن  
  "   اأمواهلوتصون أعراضها و   ،أد��ا، وحتفظ نفوسها  ياجلانب عزيزة القدر حتم

  ما  إنتاجيعمل بقصد    نساناإلف  ،رضله دور كبري يف عمارة األ  نساناإلو   .٣
و  السلع،  املتزايدة من  املنتج هو  يسد حاجته  هلذه  وكذلك  ،  بذلك  املستهلك 

 
بن    )١ سعد  اليويبأحممد  مسعود  بن  الشريعة  ،  محد  الشرعيةي سالماإلمقاصد  �ألدلة  وعالقتها  سابق  ،ة    ،مرجع 

 .٢٧٦ص
 . ٨٣ص ،م)٢٠٠١-هـ ١٤٢١( ،الر�ض ،العبيكان  ةمكتب ،علم املقاصد الشرعية ، يآدمنور الدين بن خمتار اخل )٢
بن    )٣ اليويبأحممد سعد  مسعود  بن  الشريعة  ،  محد  الشرعيةيسالم اإلمقاصد  السابق  ،ة وعالقتها �ألدلة    ، مرجع 

 .٢٥٧ص
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عالقة  ،ينتجها  اليت  السلع جند  و الوا  نتاجاإل  بني  لذلك    ونمالستهالك 
   . واستهالك إنتاجو  إدارةعليه يقوم االقتصاد ما بني و  ،السكاين

 :حفظ املال وعالقته �إلعمار :خامًسا

قوام  هو اإلعمار، حيث إن املال  حفظ املال من مقاصد الشريعة اهلامة لعملية
و احلياة   معظم  هو  االقتصادية،  عليه  تقوم  ،  رضاأل  اإلعمار يف  أعمالالذي 

 نساين اإلالنشاطات اإلمنائية واإلعمارية تقوم على النشاط    أنواعحيث إن كل  
النشاط    موالواأل هذا  من نسايناإلاليت حترك  اإلعمارية  االجتاهات   يف مجيع 

 .اإلعمار أنواعوغريها من ، وجتارة وزراعة وانشاءات... صناعة

و و إمناؤه  معناه:  املال  حفظ  والنقصان.  أثر "  والضياع  التلف  من  وصيانته  اؤه 
؛ لذلك يعد مقصًدا شرعي�ا كلي�ا قطعي�ا لداللة  عمالواملال كما يقال: قوام األ

   .١  عليه" حكامالنصوص واأل

األ وحفظ  إلمناء  طرقًا  الشريعة  حددت  جللب   موالوقد  العمل  طريق  عن 
�نه و ،  موالاأل العمل  تعريف  عناصر  هو    "   ميكن  والكسب    نتاجاإلأحد 
و ساساأل االقتصادي،  النشاط  لإلهو  ية يف  اإلجيابية  جبهده يف    نسان املشاركة 

أي  نتاجاإلالعملية   املشروعية،  ومعياره  من   نتاجاإلية،  حيل  مبا  والكسب 
و سباب األ اإل  أساس،  يف  فهو    سالمالعمل  االستخالف،    نساناإلمبدأ 
و ول  ؤ مس  الكون،  إعمار  طيبات    مسؤولعن  من  هللا  مال  يف  العمل  عن 

البشرية احلاجات  إشباع  �دف  وتنميتها  واستثمارها  حلفظها  قال   ،وثروات 
فـَيَـْنظَُر َكْيَف   رضقَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف اْأل : "  تعاىل

 
 . ٨٤ص ،مرجع سابق ، علم املقاصد الشرعية،يآدمنور الدين بن خمتار اخل )١
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اْأل "    :تعاىلوقال    ،١" )١٢٩األعراف:  (  "  تـَْعَمُلونَ  ِيف  َخَالِئَف  َجَعْلَناُكْم   رض مثَُّ 
 .)١٤يونس:  ("  ِمْن بـَْعِدِهْم لِنَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ 

عن التبذير واإلسراف حىت ال �لك    هيعن طريق الن  أيًضاوجاء حفظ املال   
ِإْخَواَن  "    :تعاىلفقال    ،موالاأل اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا  ِلَربِِّه ِإنَّ  الشَّْيطَاُن  الشََّياِطِني وََكاَن 

 ). ٢٧اإلسراء:  ("  َكُفورًا

وجه   األ  تعاىلوقد  إنفاق  يف  َملْ   إذاَوالَِّذيَن  "  :  فقال  ،مواللالعتدال  أَنـَْفُقوا 
 . )٦٧الفرقان:  ( " ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقُرتُوا وََكاَن َبْنيَ َذِلَك قـََواًما

األ  تعطل  ال  حىت  االكتناز  ملنع  سبحانه  وجه  االستفادة    موالوكذلك  ومينع 
يـُْنِفُقوَ�َا ِيف َسِبيِل ا�َِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال  "    :فقال  ،واالنتفاع �ا

ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ   . )٣٤التوبة:  ("  فـََبشِّ

ألخطاره    الر�  هللا  وحرم  والرشوة،  والغش  والغصب  السرقة  حرمت  وكذلك 
األ على  بني موالاملتعددة  التوزيع  عدالة  على  خمربة  آ�ر   " له  الر�  وكذلك   ،

تنش   أفراد النقود، وال    أا�تمع، حيث  استثمار  تعيش على  عاطلة  فئة  بسببه 
 .٢  يعنيها استثمار النقود �حلالل"

أكل مال الغري �لباطل، وكذلك   هوقد حذرت الشريعة من كل وجه من وجو  
أ  وتحق أكل مال غري مس هو  و   ،الربح غري الشرعي   ويؤخذ بدون وجه حق 

سبل   وكلها  واالحتكار،  األسعار  يف  واملغاالة  الرشوة  مثل  حرام  مصدر  من 
معينة بال وجه حق، وقد قال    أفراد  أيدي�لباطل وتكتلها يف    مواللز�دة األ

 
 .١٤ص ،مرجع سابق ،يسالماإل االقتصاداالستثمار يف مرية عبد اللطيف مشهور، أ )١
 .١٧٠،١٦٩ص ،مرجع سابق ،ية املعاصرة االقتصادواملذاهب  سالماإليوسف كمال،  )٢
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َنُكْم ِ�ْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِ�َا  أموالَوَال �َُْكُلوا  "    :تعاىل اْحلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن   إىلُكْم بـَيـْ
ُتْم تـَْعَلُمونَ   أموال وهنا �يت اآلية صرحية بتحرمي ،  )١٨٨البقرة:  ("    النَّاِس ِ�ْإلِمثِْ َوأَنـْ

�كل  ال  واملراد:  املكلفني،  لعامة  اخلطاب   " أن  رضا  رشيد  وقال  الرشوة، 
مال   نساناإليصدق �كل  هو  كم) و أموالبعضكم مال بعض، واختار لفظ (

غريك  مال  احرتام  أن  على  وللتنبيه  وتكافلها،  األمة  بوحدة  لإلشعار  نفسه 
املال  هو  وحفظه   وأخذ  التعدي  استحالل  ملالك، ألن  االحرتام واحلفظ  عني 

  .١"  بغري حق يعرض كل مال للضياع والذهاب 

السر  ملعاقبوقد شرع هللا حد  األ  ةقة  �لك  اليد حىت ال  بقطع  ، موالالسارق 
األ  الشريعة    دوات وكل هذه  تتم   يةسالماإليف  املال وعدم هالكه حىت  حلفظ 

 . عمليه اإلعمار

  ناقم  وبعد معرفة العالقة بني اإلعمار والفقه من خالل عالقته مبقاصد الشريعة
التنمية،    ةفوجدت لفظ  ، �لبحث عن لفظ يقابل العمران يف االقتصاد الوضعي

مقارنة ألبر   ناحاولف اإلاعقد  الفكر  بني  الفروق  الوضعي يف سالمز  والفكر  ي 
  .آدماملطلب الق

 املطلب الثاين 

 مقابلة بني مصطلح العمران ومصطلح التنمية 

  ، التعريف بكل من مصطلح العمران ومصطلح التنمية  اولهذا املطلب حن  يف
   .ومعرفة الفروق بينهما واختيار املصطلح األنسب واألقرب ملوضوع البحث

 
 .١٧٨،١٧٧ص ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
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 الوضعي التنمية يف االقتصاد   :أوالً 

   .ي يقابله يف االقتصاد الوضعي مصطلح التنمية إسالمالعمران مصطلح 

 مناء، ومنو�ا: زاد وكثر، يقال: منا الزرع، ومنا املال، ومنا الولد.  شئ(منا) ال

 : جعله �مًيا. شئ(أمنى) ال

 .١واحلديث تنمية: أمناه  شئ(منّى) ال

أ خطة  وضع  به  يراد  مصطلح  االقتصادية    و التنمية  املشكلة  ملواجهة  بر�مج 
األ  ، يةساساأل مجيع  �ا  �تم  والفقر    مشكلة  هيو   نظمة واليت  هو  الفقر، 

التنمية تبحث  اخنفاض مستوى الفرد من الدخل، ونالحظ أن معظم خطط 
األ وتعتقد  عليها،  وللتغلب  الفقر  ملشكلة  حلل  للوصول  أنه    نظمةجاهدة 

املختلفة الوضعية أن    نظمةللتغلب على الفقر جيب الوصول للتنمية، وترى األ
مشكلة   ندرة    ،يةأساسللتنمية  و   رأسوهي  للتنمية  املال،  للوصول  جيب  أنه 

مشكل  على  النم  رأسندرة    ةالتغلب  مصطلح  وهناك  االقتصادي    واملال، 
االقتصادي يكون    و ومصطلح التنمية االقتصادية، وجيب التفرقة بينهما، فالنم

ف االقتصادية  التنمية  أما  املتقدمة،  مرتبط هو  لالقتصادات  مصطلح 
والبحث   ،ي من ا�تمعات الناميةسالمالعامل اإل  ومبا أنَّ     ٢�القتصادات النامية

 . فإننا نبحث معىن التنمية االقتصادية ،يسالمموجه للعامل اإل

 
 .٩٥٦ص ،مادة منا ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
 .١٦:١٣ص ،دار النهضة العربية  ،يسالماإل�لفكر  ةية مقارن االقتصادحماضرات يف التنمية عبد الباسط وفا،  )٢
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يف  حتدث  اليت  التغريات   " هي:  االقتصاديني  بعض  عند  االقتصادية  التنمية 
عمليه   تصاحب  واليت  والثقافية،  والسكانية  واالجتماعية  االقتصادية  اهلياكل 

جل املصاحب فإن للتطور االقتصادي الطويل األ  ة. ومن مثَّ التقدم بصفة عام
املظهر   مظهرين:  (  :ولاألللتنمية  االقتصادي  يهيكلي  �لبناء  التطور  تعلق 

القطاعات  بني  تنشأ  اليت  والعالقات  واملؤسسات  والتمدن  كالتصنيع 
 املختلفة).

الثاين التطور  :املظهر  (�نصراف  والتصرفات    إىلكيفي  العقلية  املفاهيم 
   .١  والقيم والتقاليد)" والسلوكيات 

هو  و   ،للتنمية حول التنمية االقتصادية االجتماعية الشاملة  أخر وهناك تعريف  
حن  " املوجهة  الواعية  ا�تمعية  االقتصادي    و العملية  البناء  يف  حتوالت  إجياد 

طاقة   تنمية  على  قادرة  ذاتي� إنتاجاالجتماعي  مدعمة  حتقيق   إىل  تؤدي   ، ا ية 
  يف و   ،-على املدى املنظور  -يف متوسط الدخل احلقيقي للفرد    ةز�دة منظم

حن موجهة  الوقت  ز�دة    ونفس  تكفل  سياسية  اجتماعية  عالقات  تنمية 
و  واجلهد  املكافاة  بني  توفري نتاجاإلاالرتباط  استهدافها  عن  فضالً  ية، 

األ يف  ساساالحتياجات  حقه  وضمان  للفرد  تعميق    إىلوسعيها    ،املشاركةية 
 .٢  متطلبات أمنه واستقراره يف املدى الطويل"

" تنشيط االقتصاد الوطين وحتويله من حالة الركود   وعرفت التنمية كذلك ��ا 
حالة احلركة والديناميكية عن طريق ز�دة مقدرة االقتصاد الوطين   إىلوالثبات  

هياكل  يف  تغيري  مع  الوطين  الناتج  إمجايل  يف  ملموسة  سنوية  ز�دة  لتحقيق 
 

 .١٦ص ،املرجع سابق )١
 . ١٠،٩ص ،هـ)١٤٢٣( ،عامل املعرفة ،يةاالقتصاددور املشروعات العامة يف التنمية على خليفه الكواري،  )٢
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الصناعي    نتاجاإل القطاع  على  االعتماد  وتزايد  العمالة،  ومستوى  ووسائله 
لز�دة السنوية يف  هلذا اعتربت ا  ، التقليدية  نشطةواحلريف، ويقابله اخنفاض يف األ

 .١  ية للتنمية"ساسإمجايل الناتج الوطين ومستوى الدخل من املؤشرات األ

أن   ليس    مفهومونالحظ  نظام  مفهومالتنمية  فلكل  �بًتا،  به   مفهوما  خاص 
ومذهبيته النظام  توجه  ر   ، حسب   " ال  أيفقد  اليون  رأمساالقتصاديون 

اختلفت  وإن  الفرد  دخل  يف  وز�دة  القومي،  الناتج  يف  ازد�ًدا  واالشرتاكيون 
االجتماعيون   وذهب  له،  احلاكم  والقانون  االقتصادي  االمناء  أنه    إىلسبل 

.. وتعريف التنمية  .من حتقيق منوه وبلوغ غاية وجوده  نساناإلوسيلة لتمكني  
امل  ،له بعد مصريي حاضرًا  ترتتب    فهومألنه على ضوء  كل الصريورة التنموية 

 .٢  ومستقبًال؛ ألن التنمية يف جوهرها جهد هادف يف النهاية" 

 : ايلرأمس التنمية يف النظام ال )١

األ حرية  على  يقوم  النظام  و   فرادوهذا  والربح  وامللكية    ة ليآواملنافسة  السوق 
حدث فعًال وواقًعا   ، ولكن مايات للتقدم االقتصادي والتنمية أساس اخلاصة ك

استغالل اقتصادات الشعوب املستعمرة يف سبيل حتقيق   "   قيام النظام علىهو  
يف  املفرطة  املادية  على  طبيعته  يف  يرتكز  أنه  الصناعية، كما  الدول  ازدهار 

الربح كمحرك   وعلى  االستغالل،  أدى  أساستعميق  ظاهرة    إىلي  تفاقم 
العظيم    زمات االحتكار وتكرر األ الكساد  يعرفها يف كل مرحلة منذ   إىل اليت 

ونظام   نتاجاإلبسبب االختالل القائم بني نظام    ٢٠٠٨  عام  خرية يفاأل  األزمة
 

هـ  ١٤١٦(    ،والنشر والتوزيع   اتدراس املؤسسة اجلامعية لل  ،مناهج وتطبيقات  :سالمالتنمية يف اإلإبراهيم العسل،    )١
 .٣٨ص ،م)١٩٩٦-
 .٦٢،٦١ص ،املرجع السابق )٢



-٢٤١- 

وجند أن   ،١االستهالك وطغيان املصلحة الفردية على حساب مصلحة ا�تمع" 
النظام عقبات ومشكالت   التنميةأثر يف هذا  للظلم يف هذه   ،ت على  وأدت 

 .ا�تمعات 

 :التنمية يف النظام االشرتاكي )٢

نظام   اجلماعياالشرتاكية هي  املذهب  يعرتف �لفرد    ، يعتمد على  والذي ال 
 نتاج اإلويعترب عوامل    ،إال من خالل وجوده يف املنظومة، بل إنه يعظم اجلماعة

هو والتخطيط الكامل، و   نتاجاإلالتطور، وميلك الدولة كل وسائل    أساسهي  
الفردية، ويقتل  بذلك يقيد احلرية  هو  ، و دارةنظام حيرتم السلطات املركزية يف اإل

األ اإلبداع عند  نتج  فرادحافز  للتخطيط، وقد  الوحيد  احملتكر  الدولة  ، وجيعل 
من   الكثري  يف  إهدارها  بل  املوارد،  استخدام  يف كفاءة  ضعف   " ذلك  عن 

�لنظر   تعكس �لضرورة    إىلاألحيان  �لتخطيط ال  القائمني  تفضيالت  كون 
 . ٢  رغبات ا�تمع"

   التنمية والعمرانمقابلة بني   :�نًيا

اإل النظام  يف  العمران  مصطلح سالممصطلح  الوضعي  النظام  يف  يقابله  ي 
اإل النظام  يف  العمران  وعمليه  وعمليه  نساناإلها  أساسي  سالمالتنمية،   ،

بنتائجها وعوائدها، وكذلك    نسانلإل  هيوجبهده، وتنت   نسانإلالعمران تبدأ �

 
ساني   ىمصطف  )١ بن  اللطيف،  الرمحان،  ةعبد  ومنهج    عبد  الوضعية  النظر�ت  بني  التنمية    االقتصادانطالق 
اجلامعي  ،يسالماإل املركز  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  العلوم    ، غرداية  ،اجلزائر،  والتجارية االقتصادمعهد  ية 

  .١٥ص، )٢٠١١فرباير  ٢٤،٢٣( ،التسيري  وعلوم
 .١٦ص ،املرجع السابق )٢
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هم، وكذلك العوائد تكون هلم، وسوف  فكار التنمية فقوامها البشر جبهدهم و�
   .املقابلة بني التنمية والعمران من حيث سياسة وأهداف كل منهما تناولن

 : سياسة التنمية والعمران ) ١

ال - النظام  يف  االقتصادية  يف  رأمساحلرية  مطلقة  حرية  واالستهالك    نتاجاإلايل 
 واختيار املشروعات، وال يوجد �لنظام 

ايل  رأمس" فاالقتصاد ال.فكله مسموح ومتاح  ،نساناإل ايل أية قيود على  رأمسال 
أن   يف  املطلقة  االقتصادية  احلرية  للفرد  من    يزاول يكفل  يشاء  ، أعمالما 

الشخص مصلحته  ضوء  على  خيتاره،  الذي  ملا  و�ألسلوب  وطبقا  فقط،  ية 
حيقق   أنه  من    أكربيعتقد  يشاء  ما  يستخدم  أن  فله  الربح،  من  ممكن  قدر 

ما  نتاجاإل  أدوات  يدخر  وأن  االستهالك،  مواد  من  يشاء  ما  يستهلك  وأن   ،
أوجه االستثمار    يفه �لشكل الذي يريده و أمواله، وأن يستثمر  أر�حيشاء من  

 . ١  " اليت خيتارها، فكل أوجه االستثمار وتنمية املال مشروعة

والشركات   فراداالحتكار من األ  هيو   ، ايل أسوأ نتائجرأمسوقد أنتج النظام ال 
أنتج وكذلك  وارتباط  الكربى،  اندماج  بينهما  وحدث  الربوية،    ،املؤسسات 

خدمة  يف  فنشطت  �الحتكارات،  وثيًقا  ارتباطًا  الربوية  ارتبطت  فقد" 
قلَّ   ،االحتكارات  السلع    حيث  على  الناس  الطلب  دخوهلم  إلفقار  وقلة 

ال ذلك  فهدد  األسعار،  برفع  لدخوهلم  االحتكارية  القوى  الية  رأمس�متصاص 
�زمات �أل والبيع  اإلقراض  طريق  عن  الربوية  املصرفية  تدخلت  وهنا  لقسط ، 

ال العامل  يف  بيت  كل  دخل  اجلمرأمسالذي  وطحن  بطاحونتني:  هو ايل،  ر 
 

 .٣٠،٢٩ص ،مرجع سابق  ،ها يف التنميةأثر و  سالمية يف اإلاالقتصاداحلرية الفتوح حممد بسيوين،  بوأسعيد  )١
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سعار، والر� الذي ميتص بقيه الدخل ويهدد حيا�م  االحتكار الذي يغلى األ
 . ١ �إلفالس ومصادرة املمتلكات"

فأ - االشرتاكي  النظام  يف  فهو  ما  عنف،  وبكل  متاما  ويلغيها  احلرية  هو  يعادى 
اخلاصة، وجيعل كل    وميح الدولة   املكً   نتاجاإل  أدوات امللكية  للدولة، وجيعل 

� األ  ، و�لتوزيع  نتاجإلتقوم  دور  بتوزيع  تقوم  الدولة  إن  العمل   فرادحىت  يف 
بواسطة   االستهالكية  السلع  توزع  وكذلك  التنمية،  خطة  تستلزم  ما  حسب 

واالستهالك، وليس    نتاجاإلجمرد آلة يف  هو  يف هذا النظام    نساناإلبطاقات، ف
حافز   بقتل  النظام  هذا  يقوم  وبذلك  خيار،  أي  هذا    نتاجاإلله   نسان اإليف 

حل  عن  عجز  النظام  هذا  فإن  وبذلك  والتنمية،  للعمل  عنده  دافع  وكل 
  .٢مشاكل الناس ومراعاة غرائزهم يف حب التملك 

وتعقيده؛ ألنه يضم    كوميومن املشاكل يف النظام االشرتاكي عظم اجلهاز احل
�نوية ألجهزة  تتفرع  فرعية  املركزيهو  وهذا    ،أجهزة  احلكم  يف  فإن    ،احلال 

األ  أمراألو  سري  فيكون  واإلجراءات،  املراحل  من  ا  جد� لعدد كبري    مرتتسلل 
يصعب اوصعبً   اشاقً  اليت  األخطاء  يف  للوقوع  احلكومي  اجلهاز  ويعرض   ،

" و�ذه الصورة فإن االشرتاكية املاركسية    ،فيهااكتشافها واكتشاف املتسبب  
املركزية    إىلتؤدي   يف  اإلفراط  عن  فضالً  ببطء،  البلد  اقتصاد  اختناق 

 
 . ٣٩ص، مرجع سابق ،ية املعاصرة االقتصادواملذاهب  سالماإليوسف كمال،  )١
اإل  بوأسعيد    :انظر  )٢ يف  االقتصادية  احلرية  بسيوين،  حممد  التنمية،  أثر و   سالمالفتوح  يف  سابقها  من    ،مرجع 

 .٣٦:٣٤ص
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والبريوقراطية اللتني حتد�ن شلالً يف اجلهاز االقتصادي، وتقتالن كل إحساس 
 . ١ ية والقدرة على التصرف"سؤول�مل

ا   أسلوب  يف  النظامني  استعراض  من  نظام  ويتبني  لكل  �ن  والتنمية  لعمل 
يف أن حيقق أقصى ثراء ممكن   نساناإليد    إطالق "    يعمل على  ولاألعيوبه، ف

بال ضوابط وال قيود وال حدود، بل جعله يعيش يف صراع حمموم مع املادة، 
األ عليهاخر يغالب  احلصول  أجل  من  ويصارعهم  غلَّ ،  ...ين  بعضها    بينما 

�ذا تكون قد جتاهلت فيه   هيفحرمه مثرة جهده وكده، و   ،نساناإليد    خراأل
 .٢"نتاجاإلالعمل و  إىلدافع غريزة من غرائزه، وقتلت فيه كل 

اإلأ - يف  االقتصادية  احلرية  مجيع    سالمما  حلماية  بضوابط  مقيدة  حرية  فهي 
االقتصادي  النظام  يف  فاملسلم  الثروات،  وتكتل  االستغالل  من  األطراف 

مراقبً سالماإل يكون  ولكن  حبريته كاملة،  يتمتع  فإن  ي  اجلماعة،  مبصلحة  ا 
 مصلحة ت مصلحته مع مصلحة اجلماعة يفضل مصلحة اجلماعة على  عارضت

مثال مقيدة بقاعدة احلالل    نتاجاإلي يف  سالمإل، واحلرية يف االقتصاد افراداأل
طاع احملرمة كاخلمور  املنتجات  ينتج  ال  مثالً  فاملنتج  وإمياً�    ةواحلرام،   �

واحتساً�، وكذلك االستهالك مشروط بقاعدة احلالل واحلرام من حيث نوع  
االستهالك يف  والرتف  اإلسراف  حيث  ومن  املستهلكة  والفرد  ،  املنتجات 

فال    ، ن عن حتقيق التنمية بتكامل بينهمو مسؤول  يةسالماإلوالدولة يف املنظومة  
ب ملصلحة اجلماعة على الفرد.  وال تغلي  ، تغليب ملصلحة الفرد على اجلماعة

يف نظامه االقتصادي له سياسته املتميزة اليت ال ترتكز على الفرد    سالماإل  إنَّ 
 

 . ١٧ص ،مرجع سابقواملذاهب االقتصادية املعاصرة،  سالميوسف كمال، اإل )١
 .١١مرجع سابق، ص  ،ها يف التنميةأثر و  سالمية يف اإلاالقتصاداحلرية الفتوح حممد بسيوين،  بوأسعيد  )٢
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ال االقتصاد  كشأن  االقتصاد  رأمسفقط  كشأن  فقط  ا�تمع  على  وال  ايل 
ة حتقيق  اولاالشرتاكي، وإمنا هذه السياسة تقوم على رعاية املصلحتني معا وحم

لألالتوازن   الكاملة  احلرية  جند  فال  بينهما،  املركزي   فرادوالدمج  احلكم  وال 
، وجند أنه يف مرلزم األ  إذا والتدخل من الدولة    فرادللدولة، بل جند احلرية لأل

جمموعٌة من الضوابط الشرعية اليت   نساناإلحيكم سلوك    يسالماالقتصاد اإل
تثمار؛ وذلك لتحقيق غايه  واالستهالك والتوزيع واالدخار واالس  نتاجإلتتعلق �

عبادة هللا عز وجل، فنجد حترمي االحتكار وحترمي الر� يف   هيالغا�ت العليا و 
  .التعامالت 

 : هداف التنمية والعمران أ ) ٢

سياس عن  األ  ة حتدثنا  يف  النظام    نظمةالتنمية  يف  العمران  وسياسه  الوضعية 
ي، وسوف نتحدث عن أهداف كل منهما ليتضح الفرق  سالماالقتصادي اإل

املشكلة   سبب  مها  والتخلف  الفقر  مشكلة  أن  وجند  املصطلحني،  بني 
 الوضعية بتفسريمها بطرق خمتلفة:   نظمةوقد قامت األ ،االقتصادية

البالد    "  �ا هيأقد عرفت البالد الفقرية واملتخلفة على  :  ايلرأمس يف النظام ال -
  والتنظيم االجتماعى"  نتاجاإلاليت تتميز �نتشار الفقر املزمن مع ختلف طرائق  

  أسباب ال أ�ا من  إها ومع كو�ا حتكم العامل احلايل  أمر   ةالية يف حقيقرأمسوال  .١
ال الدول  تتسبب فيها  اليت  فالتبعية االقتصادية  العامل،  الفقر يف  الية رأمسانتشار 

من   هي  الدول  هذه  يف  للتقدم  وحماربتها  الطبيعية  اخلامات  صاحبة  للدول 
الية يف التعامل مع العمال والتعامل معهم رأمسوكذلك سياسة ال  ،الفقر  أسباب 

 
الشريف،  )١ فراج  هللا  التنمية    عبد  ظل  االقتصادمقومات  يف  القرىأجامعه    ،ة يسالماإلالشريعة    أحكامية   ،م 
 .٦ص ،م)١٩٨٢-هـ ١٤٠٢(
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احل وكذلك  الفقر،  من  تزيد  والطلب  العرض  واليت  بفكرة  الكاملة    تؤدي رية 
الثروات  ال  لالحتكار وتركز  الية واليت تزيد الغينَّ غًىن وتزيد الفقَري فقرًا.  رأمسيف 
ال يف  العوامل  هذه  من  رأمسكل  تزيد  وإن كانت   مشكلةالية  هذا  الفقر، 

حترأمسال العامل  اولالية  أمام  صور�ا  من  أخطائها   اولوحت  ،التحسني  إصالح 
وال  األخطاء  حتسني  تستطع  مل  أ�ا  إال  االشرتاكي  النظام  مزا�  من  �ألخذ 

الفقر واالحتكار وانتشار األ املتبعة    نظمة التغلب على  الدول  الربوية يف مجيع 
 .هلذا النظام

اإل املباعارضم  سالموقد جاء  هذه  وخمالًفا  الفقر رأمسال  دئا  للقضاء على  الية 
بعدة طرق وإلجبار األغنياء على العطاء والبذل    رضاأل  والنتشار اإلعمار يف

هنا مبجرد الوعظ والرتغيب والرتهيب والدعوة   سالم" وال يكتفي اإل  ،للفقراء
يك  إىل ال  وحده  فهذا  والتصدق،  وسقمت   إذا   فيالبذل  القلوب،  قست 

يضم   ولكنه  اإلميان،  الشرع    إىلالضمائر، وضعف  �سم  الدولة  تدخل  ذلك 
لتأخذ من األغنياء وترد على الفقراء، فمن أىب أن يطيع قانون هللا قوتل على 

 .١  " ذلك حىت ينقاد للحق طوعا وكرها

األ - الق   االشرتاكية  نظمةيف  أنه جيب  قالوا  الفقر  على  للقضاء  أ�م  ضاء جند 
يف    دارةواإل موالوتركز األ ،م وحرما�م منهاأمواهلومصادرة  ،على طبقة األغنياء

األ الدولة  وتوزع  الدولة،  االجتماعي،    مواليد  والتكافل  العدل  شعار  حتت 
ومتنع امللكيات اخلاصة وتقصرها يف يد الدولة فقط، وتفسر االشرتاكية الفقر  

" ختلف يف قوى  هو  فرتى االشرتاكية الفقر والتخلف    ،والتخلف تفسريًا ماد�� 
 

القرضاوي،  ي  )١ اإل  مشكلةوسف  عاجلها  وكيف  بريوت  ،سالمالفقر  الرسالة   ، م)١٩٨٥-هـ  ١٤٠٦(  ،مؤسسه 
 .٢٨ص
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عالقات    ،السائد  نتاجاإل يف  أسلوب    ،نتاجاإلوختلف  يف  ختلف  مث  ومن 
للتطور  ومل،  ...نتاجاإل احملدد  العامل  نظرهم  يف  أ هو  ا كان  املادي    والعامل 

 .١ "نتاجاإلاالقتصادي فإنه البد من تغيري عالقات 

لطبق  واملاركسية اهتمامها  احملتاجني    ،العمال  ةتوجه  عن  البصر  وتغض 
العاهات البدنية والعقلية، ويالحظ أن يف    يوالعاجزين واألرامل والشيوخ وذو 

و  مبقابل  إال  أحد  يعطى  ال   " املاركسي  وفق    يفا�تمع  ويسري  عمل،  نظري 
إل�رة العداوة والبغضاء  تؤدي وهذه السياسة ، ٢ كل"فلسفة من ال يعمل ال �

مينع    أفرادبني   وذلك  للتخطيط   نساناإلا�تمع،  وفرض طرق  االبتكار،  من 
التملك  ذو ومنع  مراعاة  لعدم  وكذلك  أ   ي،  املتميزة  العقلية  غري    والقدرات 

" يقيم    سالملسعي هذا النظام إلفقار األغنياء وحماربتهم. واإل  أيًضاالقادرة، و 
األ  ةعالق على    فرادبني  يقرُّ   أساسواجلماعات  وال  والتعاون،  العداوة    اإلخاء 

بقوة كل مذهب ينادي   سالمويرفض اإل.،  ..والصراع بني الطبقات   فرادبني األ
والفقراء األغنياء  بني  والصراع  العداوة  بعضها   وأ  بتغذية  الطبقات  بني 

حي  .،..وبعض واالشرتاكيون  حل  اولوالشيوعيون  واملشكلة   مشكلةون  الفقر 
وفرض دكتاتورية عاتية مستبدة تتحكم   ،الشعب  ةاالقتصادية عامة خبنق حري

أ  ويف أرزاقه وأقواته، وال تدع فرصة حلرية العمل أ التصرف، ومعىن   والتملك 
وبعبارة   سيد   ىأخر هذا  ميلكهم  رقيًقا،  معها  املواطن  يصبح  عبودية  فرض 

 . ٣ اجلهاز احلزيب احلاكم املسيطر على الناس"هو واحد، و 

 
 .٢٢ص ،مرجع سابقية، سالمالشريعة اإل أحكاممقومات التنمية االقتصادية يف ظل  عبد هللا فراج الشريف، )١
 .٣٣ص ،مرجع سابق ،سالم الفقر وكيف عاجلها اإل مشكلةيوسف القرضاوي،  )٢
 .٣١ص ،املرجع السابق )٣
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اإل - النظام  األن  إ  يسالميف  اإلساساهلدف  االقتصادي  النظام  من  ي سالمي 
التنمية هيهو   اليت حتقق  االقتصادية، واألداة  التنمية  العدل واألمانة،    حتقيق 

أل يف    يوليتسىن  يتوافر  أن  االقتصادية جيب  الوجهة  من  العدل  إقامة  جمتمع 
األ ا�تمع  مبا    موالهذا  ا�تمع  يف  فرد  لكل  جديدة  عمل  فرص  ختلق  اليت 

ا عادلة تكفيهم إلقامة حيا�م، وذلك لتجنب البطالة والفقر، أجور هلم    يضمن
واحملتاجني   الفقراء  ملساعدة  يهدف  اجتماعي  تكافل  نظام  إنشاء  وكذلك 

قادرين والغري  والدارسني  العاطلني  ومساعدة  واملسنني  واألرامل    ...واملعاقني 
فئة معينة يف    أيدييف    موالإخل، وكذلك جيب توافر نظام يضمن عدم متركز األ

ي  سالمالنظام اإل  يف، و موالوعدم االحتكار هلذه األ  تداولا�تمع، ويضمن ال
 كما سيايت بيانه.   دوات كل هذه األ

ومن أهداف كل منهما أن    سالمونستنتج من سياسة العمران والتنمية يف اإل
وهي    ،أخرال توجد يف أي نظام اقتصادي    ميانية وعقائديةللعمران جوانب إ

مقرتن العمران  سياسة  جيعل  األ  ةما  العمران يو خر �لثواب  أهداف  وكذلك   ،
يبتغ ولكنها  فقط،  دنيوية  هللا    يليست  طاعة  املسلم  إرادة   تعاىل�ا  وتنفيذ 

العدل    ةقامإهو  فإرادة الشارع    ،تعاىلاخلالق يف اإلعمار على مراده سبحانه و 
البشر،   الثروات واخلريات بني  توزيع  قواعد و يف  التنمية على  اخلالق هي  إرادة 

�عمار   يقوم  الذي  والعمل  واألمانة  العدل  إعمار    نساناإلمن  قبل  والبشر 
  .احلجر

األ  التنمية يف  أن  الشعوب أل�م    نظمةويالحظ  استغالل  تقوم على  الوضعية 
احلقيقي املالك  أ�م  لألو يعتربون  اإلموالن  النظام  يف  أما  على سالم،  تقوم  ي 
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والعدل يعترب    ،األمانة  اإلعمار  يف  إنه  مستخلًفا  نساناإلحيث  وأن   ،نفسه 
 .مستخلف فيها فقطهو ، بل موالال ميلك األ نسان اإلوأن  ،املال مال هللا

وال �تم   ،وكذلك فالتنمية يف النظام الوضعي ال �تم �لتوزيع األمثل للثروات 
مينع االحتكار، والعدل من   يسالمبينما يف نظام اإلعمار اإل  ،مبواهب البشر

حيث  قال  ،ويهتم نظام اإلعمار �لفروق بني البشر ،يات نظام اإلعمارأساس
"  تعاىل الَِّذي  :  اْأل َوُهَو  َخَالِئَف  َدرََجاٍت   رضَجَعَلُكْم  بـَْعٍض  فـَْوَق  بـَْعَضُكْم  َورََفَع 

ُلوَُكْم ِيف َما آَ�ُكمْ   .هنا يف العقل والرزق والقدرات  )١٦٥األنعام: ( " لِيَـبـْ

ال �تم �جلوانب الروحية وال �جلوانب    ،فقط  ةوالتنمية يف النظام الوضعي مادي
�جلوانب  نساناإل يهتمون  لكنهم  البشر،  لعموم  بشعو�م نساناإلية  املتعلقة  ية 

بينما اإلعمار  ،  عموًما  نساناإلفقط، أما غريهم فال، وينطبق هذا على حقوق  
و  ماد��  إعمارًا  روحي�اإيكون  يهمل    ، عمارًا  وال  الديين  �جلانب  يهتم  إنه  مث 

يف    نسانحيث إن يف نظام اإلعمار ال حرية لإل  ،األد�ن مثل النظم الوضعية 
املختلفة النشاطات  يف  الشريعة  نصوص  حرية    ،حضور  مقيدة    نساناإلألن 

الشريعة تكفلها  اليت  العباد  مصاحل  تسمح    ،برعاية  مطلقة  حرية  ليست  فهي 
أ  أموال�كل   مثال  والناس  اإلعمار    ،�الحتكار  يسمح  ال  نظام  ال  يفحيث 

الشريعة والقيام �إلعمار بطرق ختالف املثل والغا�ت اليت    ةي مبخالفسالماإل
   .جاءت �ا الشريعة

واإلعمار إوبعد   الوضعي  النظام  يف  التنمية  مصطلحي  بني  مقابلة  جراء 
  ئ ا مبادإليهتنمية مضافًا  هو  ي  سالمن اإلعمار اإلي نستطيع القول � سالماإل

ي سالمفاإلعمار اإل،  روحية، فيكون اإلعمار حينئذ يستهدف احلجر والبشر
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والروحانيات، وسن املاد�ت  يشمل  إعمار  واملال،  والعقل  النفس   حاولحيفظ 
   .آدمي يف املطلب القسالماقرتاح سياسات اقتصادية لتفعيل العمران اإل

 املطلب الثالث 

 يسالمالعمران اإلاقرتاح سياسات اقتصادية لتفعيل 
 : هي السياسة االقتصادية

أ اقتصادية  معينة  أهداف  لبلوغ  الدولة  تتخذها  اليت  القرارات  من    وجمموعة 
االقتصادي    وحمددة، وذلك للوصول للنم  أدوات اجتماعية حمددة عرب وسائل و 

عمل  و أ  ،والتنمية  فرص  األ  و أ  ،خللق  ومن  األسعار،  مثًال    دوات لثبات 
خيدم  مبا  املصريف  الفائدة  معدل  وحتديد  الدولة  نفقات  وضبط  الضرائب 

 . األهداف املرجوة
اإل النظام  يف  االقتصادية  ختل سالمفالسياسة  أال  جيب  املعنوية   وي  القيم  من 

الشريعة   املتفقة مع نصوص  االقتصاد   ، وروحها  ية سالماإلواخللقية  " فسياسة 
اإل بني  عل  جت  ما  هي  سالميف  القائمة  العالقات  على  تسيطر  الرفيعة  القيم 

ي  سالم ، وعلى هذا فإن سياسة االقتصاد اليت جيب أن توضع للعامل اإلفراداأل
أ األهلي  الدخل  ز�دة  أ  وليست  االجتماعية  �لعدالة  يسمى  ما    و إجياد 

البالد   الدولة، وإمنا سياسا�ا جيب أن تكون هي ضمان توزيع ثروة  اشرتاكية 
األمة حبيث يضمن إشباع مجيع احلاجات    أفرادة واخلارجية على مجيع  الداخلي

جلميع  ساساأل من   أفرادية  منهم  فرد  متكني كل  ويضمن  إشباًعا كلي�ا،  الرعية 
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على   الكمالية  حاجاته  مجيع  مستطاع"  أكربإشباع  ضمان  ،  ١قدر  ويضمن 
نه لن يوجد  توزيع الثروة يف البالد لسري العمران يف االجتاه الصحيح؛ وذلك أل

لكل فرد يف ا�تمع للوصول للتنمية،    ةُ وكفاي  وجد عملٌ فقر وال بطالة، بل سيُ 
حيتاج   الثروات  توزيع  ألن  لتوزيعها،    إىل  أوالوذلك  للوصول  �لعمل  تنميتها 

   .سياسات لتوفري األمن والعلم للوصول للعمران إنتاجوكذلك جيب 

 العمل والتشغيل للوصول للعمران   سياسة :أوالً 

القيم املعنوية،  سالمالعمل يف ا�تمع اإل  وجيب أال خيل  )١ ي املتوجة للعمران من 
الفائض  من  وكم  احتياجاته،  يوفر  أن  العمل  على  القادر  يسعى  أن  فيجب 

" فكلما جاهد الفرد   ،حىت يستطيع الغري قادر على العمل أن يوفر احتياجاته
ليحقق فائًضا كلما استطاع هذا ا�تمع أن يفي �حتياجات غري القادر على 

حضر ذلك يف   إذا ن البعض يرى أن إميان املسلم ال يكتمل إال  إ، بل  نتاجاإل
لنشر القيم املعنوية يف النفوس متتلكها الدولة    أدوات وهناك    ،٢ذهنه وضمريه" 

 ة. توجهها لنشر هذه القيم املعنوي
احلاجات فيها من الفقراء واملساكني واليتامى   أصحاب   يعلى الدولة أن تراع )٢

األغنياء   بتوجيه  وذلك  وظائف،  وجود  لعدم  العمل  عن  والعاجزين  واألرامل 
الزكاة منهم تقوم   أموالاقتطاع    النافع وليس الرتيف االستهالكي، وبعد  نتاجلإل

األ هذه  بتوظيف  الفقراء  موالالدولة  بتحويل  �قامة   إىل ،  وذلك  منتجني، 
 

الكرمي،    هادف حيزبه، وهراين  )١ الشريعة  إية يف  االقتصادالسياسة  عبد  مقاصد  الدويل  ،ةيسالم اإلطار  للعلوم   امللتقى 
  ، ٢٠١١رباير  في  ٢٣/٢٤  ،ورها�ت املستقبل  الواقع  :يسالماإل  االقتصاد  :بعنوان   ،�جلزائر  االقتصادية وعلوم التيسري

 .٢١ص
القرنشاو   )٢ يف  ،  يحامت  املوارد  وتوظيف  التشغيل  السياسة    ،يسالماإل  االقتصادسياسات  ندوة  يف االقتصادوقائع  ية 

 .٤٤٨ص ،م)١٩٩١وماي  ٢٠-١٤( ،٣٦ رقم سالماإل
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والصناعات الصغرية، وال   نشطةالزكاة يف كافة األ  أموالمشروعات صغرية من  
إال يف مشروعات عمالقة قومية، واليت تستطيع من   نتاجاإلتتدخل الدولة يف  

عاملة �عداد كبرية للمساعدة    أيديخالهلا القضاء على االحتكار، وتشغيل  
 .على اخلروج من البطالة والفقر

، وجيب أن تبتعد الدولة  فرادجيب أن تساعد الدولة على العمل والتشغيل لأل )٣
ا ال تستطيع حماربة الفساد املايل  ألن ممارسة الدولة للتجارة جيعله  ،عن التجارة

   .واإلداري مثل الرشوة واهلدا�
ا�تمع    أفراديوجد دور للمؤسسات للتشجيع على العمل ��حة فرصة لكل   )٤

حمرم   ألنه  �لر�  التعامل  وإلغاء  حسنة،  وقروض  ومنح  متويل  على  للحصول 
وا الربح  على  يعتمد  والذي  �ملشاركة،  �لتمويل  واستبداله  خلسارة،  شرًعا 

الشريعة    يويقتض مع  يتفق  مبا  املصريف  النظام  هيكلة  إعادة  ،  يةسالماإلذلك 
للعمل، وذلك للحد  اولوذلك يف حم للتشجيع على االستثمار وخلق فرص  ه 

  .) للمعيشة لكل فرددىنمن الفقر وضمان حد الكفاية (احلد األ
 للعمران   رض األ املوات لتأهيل  تفعيل إحياء :�نًيا

ة، إما لعدم وجود  أمر البالد مازالت غري ع أكثريف  رض األ  مساحات منهناك 
 و لكثرة احلجارة �ا أ ومورد مائي أ

أ  الكثيفة  أ  والرمال  العمران  عن  استخدامها   يأل  والبتعادها  يعطل  سبب 
مواصفات  عن   ،ةأمر الع  رضاأل  ويفقدها  العجز  بسبب  ذلك  يكون  وقد 

املناطق   هلذه  اإلعمار  وصول  فأصبح  املوارد،  لقلة  صعًباأمر استصالحها    ،ا 
بالد�   أ  يةسالماإلويوجد يف  املهملة  األراضي  من  األراضي  و مساحات كبرية 

هذه حيىي  ملن  �لسماح  التشريع  جاء  وهنا  ميتلكها    رضاأل  املصحرة  �ن 
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" عن عائشة رضى هللا    اخلربة و�هيلها للعمران  رضاأل  تشجيًعا إلعمار هذه
"، قال �ا  أحقهو  ا ليست ألحد فأرض"من أعمر    :قال  ملسو هيلع هللا ىلصعنها، عن النيب  

 . ١عروة: قضى به عمر رضى هللا عنه يف خالفته" 

قوانني �ن من يستصلح   تشرع  أن  الدولة   ة أمر ا غري عأرضلذلك جيب على 
الدولة   ملدة حتددها  ومل حييها  أحاطها  وإن  وميتلكها،  له  فهي  بتعمريها  ويقوم 

للقادر على إحيائها  للمشرع تسحب منه وتعطى  وذلك    ،حسب ما يرتاءى 
 .واحلث عليه قيام به للمساعدة على اإلعمار واحلرص على سرعة ال

 للعمران   سياسات عادلة للتأهيل اتباع  :�لثًا

ليتسىن ألي جمتمع إقامه العدل من الوجهة االقتصادية جيب أن يتوافر يف هذا  
ا�تمع املوارد االقتصادية اليت ختلق فرص عمل جديدة لكل فرد يف ا�تمع مبا  

وذلك لتجنب البطالة والفقر،   ،ا عادلة تكفيهم إلقامة حيا�مأجور يضمن هلم  
ملساع يهدف  اجتماعي  تكافل  نظام  إنشاء  واحملتاجني  وكذلك  الفقراء  دة 

قادرين والغري  والدارسني  العاطلني  ومساعدة  واملسنني  واألرامل  ..  .واملعاقني 
فئه معينة يف    أيدييف    موالإخل، وكذلك جيب توافر نظام يضمن عدم متركز األ

ويتحقق ذلك �لطرق   ،موالوعدم االحتكار هلذه األ  تداولويضمن ال  ،ا�تمع
 : تيةاآل

 

 

 
 .م)٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠(، دار الفجر للرتاث، الطبعة الثانية ،)٢٣٣٥/  ١٤٨/  ٢(البخاري  جهأخر : صحيح )١
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 : توفري املوارد االقتصادية إلقامة العدل االقتصادي يف ا�تمع أدوات )١

 الزكاة:  ) أ

الواجب   القدر  الشرع: هي  الذي  أخر الزكاة يف عرف  املال  اجه ملستحقيه يف 
و  خمصوصة....  بشروط  معيًنا  نصاً�  أدائها  إذابلغ  عن  املسلم  أخذها   امتنع 

ول  قهرًا  منه  اإل  قتاله...   إىلاضطر    واحلاكم  أركان  من  ركن    سالم والزكاة 
مالي  هيو   ،اخلمسة العبد    ة عبادة  �ا  أداها    إذا ف  ،خالقه عز وجل  إىليتقرب 

ربه   وجه  �ا  مبتغًيا  نفسه  �ا  راضية  الصحيح  وجهها  على  غري    تعاىلكاملة 
اجلنة، كما   ودخوله  النار  عذاب  من  جناته  يف  سبًبا  الناس كانت  �ا  مراء 

اآل�ت   بذلك  النبوية القرآنصرحت  واألحاديث  "  تعاىلقال    ،ية  َوَسُيَجنـَّبُـَها : 
ِإالَّ   )١٩(َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتَْزى    )١٨(الَِّذي يـُْؤِيت َمالَُه يـَتَـزَكَّى    )١٧(اْألَتْـَقى  

وللزكاة  ،  )٢١  –  ١٧الليل:  ("    )٢١(َوَلَسْوَف يـَْرَضى    )٢٠(ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه اْألَْعَلى  
الرذائل، وحتميه من    يا�تمع من السقوط يف مهاو   يوظيفه اجتماعية هامة تق

 إليه   وان، وجتعله قادرًا على الدفاع عن نفسه وحتقيق ما يصبو آفات الذل واهل
ي حيقق لألمة التكافل االجتماعي يف  إسالمفهي نظام    ، من عزة ورفعة شأن

حىت ال يكون املال دولة بني األغنياء،    فرادأمسى صورة، وحيقق الرتاحم بني األ
الدولة جبمع الزكاة من املسلمني ودفعها للمستحقني ملا وجد بني    وول قامت 

  .١الناس جائع وال حمروم، وال اشتكى أحد من ذل الفاقة وقسوة احلياة 

 
بكر  :  انظر    )١ األربعةمساعيل،  إحممد  املذاهب  على  والسنه  الكتاب  من  الواضح  األ  ،مرجع سابق  ،الفقه    ، ولا�لد 

 .٤٥٨:٤٥٥ص
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حيث    حني  إلعمار   القرآنو"  مظهر  عن  يعرب  ذلك  فإن  الصدقات  على 
املؤمن الزكاة دون وجود مال �م متحرك بفعل فعله يف الكون، إذ كيف يدفع  

   .١"  ؟! وزراعة وجتارة  صناعةواقع احلياة من 

وتوظيفها الزكاة  جلمع  منظمة  مؤسسات  إنشاء  الدولة  على  جيب    ،ولذلك 
بشرط أن تنفقها يف مصارفها الشرعية حىت تستطيع الدولة حتقيق اهلدف من 

ا�تمع، وجيب أن يكون دفع الزكاة    أفرادبني كل    موالاأل  تداولهو  و   ، الزكاة
 .إلزامي�ا حىت ال يتهرب منها أحد

 :اإلنفاق الصدقة و   )ب

 موالاهلامه لتوفري األ  دوات والصدقة من األ  اإلنفاق  أموالنستطيع أن نقول أن  
بني   يتقابل    ، األمة  أفرادللتكافل  ا�تمع  " كلما كان  احلق  أفرادألنه  على  ه 

قوانينهم   رايتهم و�تت  وارتفعت  بقيت دولتهم  بينهم �حلسىن  فيما  ويتعاونون 
االختالف تبعه  التفرق  فيهم  وقع  ومىت  آمنة،  اتباع    ، االجتماعية  عنه  ونتج 

وإقامالنفس واحل  ةى وطاعو اهل العداوة  نشر  احلروب،   ةسد، وذلك من شأنه 
فكان التعاون   ،ورمبا هلك الزرع وجف الضرع ومل يعد �من واحد على نفسه

 .٢  الضمان لبقاء ا�تمع واستمراره"  ة والتآلف مبثاب

الدولة عليها  تشرف  أهلية  مؤسسات  إنشاء  خالهلا  جتمع  ،لذلك جيب    من 
 .والتوزيع للحد من الفقر والبطالة اإلنفاقوتتوىل  ،الصدقات 

 
 

 .٣٨ص، مرجع سابق ،يعمار الكون يف ضوء نصوص الوحإز�د خليل الدغامني،  )١
 . ٣٣٣ص ،مرجع سابق ،حتديد املفاهيم عبد الرمحن،  هالرمحن عبدري عبد مس )٢
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   :األوقاف  )ج

 الدار وحنوها: حبسها يف سبيل هللا، ويقال: وقفها على فالن، وله.  (وقف)

أ الواقف  ملك  على  العني  حبس  الفقهاء:  عند  هللا    و (الوقف)  ملك  على 
 .١تعاىل

نظام خري  األوائل  ملسو هيلع هللا ىلص  شائع منذ عهد رسول هللا  ي األوقاف: هي   ، واخللفاء 
(كاألسهم)    إىليهدف   منقولة كانت  األغنياء  ممتلكات  بعض  ملكية  حتويل 

ونظام األوقاف ليس إلزامي�ا   ي.انتفاع مجاعي ذي طابع اجتماع  وعقارية حنو أ
وتصرف املداخل احملصلة حبسب رغبات صاحب املمتلكات  ،  ...سالميف اإل

غا�ت اقتصادية واجتماعية    والذي (جيمد) �ذه الطريقة ملكية بتحويلها حن
حتسني   يفوعينية، وقد سامهت األوقاف يف إجراء تغيريات اجتماعية مهمة و 

 .٢الظروف املعيشية للفقراء واحملتاجني  

خري للمؤمن يف الدنيا ألنه هو بعد موته، و  والوقف قربة � وخري جاٍر للمؤمن 
ة حيصل منه الثواب، والوقف خري ملصلحة خر وخري لأل  ،يرب الفقراء واألقارب 

والوقف من املؤسسات اليت لعبت   ،أحسنت استخدام موارد الوقف  إذااألمة  
" انتشار   ألن ،وهلا دور كبري يف عملية التطور ،يةسالماإلدورًا مميزًا يف احلضارة 

من �حية مأكله ومشربه   نسانإلالوقف وتنوعه يف كافة ا�االت اليت حتيط �

 
 . ١٥٢،١٥١ص ،مادة وقف ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
براهيمي،:  انظر  )٢ احلميد  يف    عبد  والتنمية  االجتماعية  العربية  اتدراسمركز    ،يسالماإل  االقتصادالعدالة  ،  الوحدة 

 .٣٦ص ،م)١٩٩٧( ،بريوت
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ية فمن املمكن  ساسهذه احلاجات األ  نسانتوافرت لإل  إذا ورعايته الصحية، ف
 .١ أن يسعى حلاجات أعلى"

املؤسسات هذه  االجتماعية    ةفعال  فكانت  احلياة  جوانب  خمتلف  يف 
ال يستهان به للتعليم   ممّوًِال   فقد كان الوقف،  يسالمواالقتصادية يف ا�تمع اإل 

والصحة والفكر، والشاهد على ذلك املؤسسات الوقفية يف مجيع أحناء العامل  
وإن كان دورها قد تراجع،    ،ي، واليت الزالت تقوم بدورها حىت اآلنسالماإل

بس  اإل�رة  العامل  أصاب  الذي  االستعمار  و�رة  سالم بب  بسبب    ىأخر ي، 
احلكام �الستيالء    ،بعض  الناصر  عبد  مجال  حاكمها  قام  عندما  مصر  مثل 
هذه املؤسسات    إدارةوزارة األوقاف اليت أساءت    إىلوحتويلها    ،على األوقاف

نظام   رجوع  �مل  واألخطاء  التدخالت  هذه  ومع  تبديدها،  أبواب  وفتحت 
الفعال مرة   التكافل ومجع    ىأخر الوقف ليقوم بدوره  ملساندة ا�تمع يف نظام 

 .ملساعدة كل حمتاج موالاأل

اخلري  الوقف  فكرة  إحياء  الدولة  تتوىل  أن  لالستفادة    يلذلك جيب  وتفعيلها 
 .موالفقر واملساعدة على توزيع األمنها للحد من ال

 :وعدم االحتكار تداول وضمان ال موالملنع متركز األ أدوات  ) ٢

 : حترمي الر� ) أ

حرم هللا الر� حلكم كثرية منها أن " النقدين إمنا وضعا ليكو� ميزاً� لتقدير قيم  
 اليت ينتفع �ا الناس يف األشياء

 
  ، م)٢٠٠٤  -هـ١٤٢٥(  ،مؤسسة الرسالة للناشرين  ،املعاصر  يسالماإلالوقف ودورة يف ا�تمع  سليم هاين منصور،    )١

 .٤٣ص
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هذا    إذاف  ،معايشهم  فإن  �الستغالل  مقصوًدا  النقد  وصار  هذا    يؤدي حتول 
من    إىل الثروة  يف    أكثر  أيديانتزاع  وحصرها  جيعلون    أيديالناس  الذين 

وخيزن يف    ،عندهم  واملال ويرب  وم قاصرة على استغالل املال �ملال، فينمأعماهل
ألن    ،مأعماهلالصناديق والبيوت املالية املعروفة �لبنوك، ويبخس العاملون قيم  

وقف الناس    ووبذلك يهلك الفقراء. ول  ،الربح يكون معظمه من املال نفسه
ومن هنا   ،١رورة ملا كان فيه مثل هذه املضرات"يف استغالل املال عند حد الض

فئات معينه يتاجرون �ذه    أيدييف    موالملنع متركز األوذلك    ،جاء حترمي الر� 
   .وينشرون الفقر والبطالة بسبب أطماعهم موالاأل

وإقامتها على نظام غري   ،املؤسسات املصرفية  ةلذلك جيب إعادة تنظيم وهيكل 
الشريعة   ضوء  يف  منها  املصلحة  لتتحقق  واملشاركة  املراحبة  على  يقوم  ربوي 

الر�يةسالماإل بتجرمي  القوانني  تشريع  وكذلك  وسائل    ، ،  توافر  بعد  وذلك 
 .بديلة

 : حترمي الربح غري الشرعي )ب 

من    ويؤخذ بدون وجه حق أ  وكل مال غري مستحق أهو  الربح غري الشرعي  
سعار واالحتكار، وكلها سبل لز�دة  مثل الرشوة واملغاالة يف األ  ،مصدر حرام

َوَال �َُْكُلوا : "  تعاىلقال  ،  معينني دون وجه حق  أفراد  أيديوتكتلها يف    موالاأل
َنُكْم ِ�ْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِ�َا  أموال مثِْ   أموال اْحلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن    إىلُكْم بـَيـْ النَّاِس ِ�ْإلِ

ُتْم تـَْعَلُمونَ   . اآلية صرحية بتحرمي الرشوة وهنا �يت، )١٨٨البقرة:  ( " َوأَنـْ

 
 . ٩٦ص ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
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وقال رشيد رضا أن " اخلطاب لعامة املكلفني، واملراد: ال �كل بعضكم مال 
مال نفسه لإلشعار   نساناإليصدق �كل  هو  كم) و أموالبعض، واختار لفظ (

وحفظه   مال غريك  احرتام  أن  على  وللتنبيه  وتكافلها،  األمه  عني  هو  بوحدة 
يعرض   بغري حق  املال  وأخذ  التعدي  استحالل  ملالك، ألن  واحلفظ  االحرتام 

والذهاب  للضياع  مال  األ،  ١"  كل  للمجتمع هو  �لباطل    موالوأكل  ظلم 
ا�تمع    ،فرادولأل إن  يعاينحيث  الرشاوى    الذي  فيه  تتفشى  العدل  قلة  من 

 .فرادويضيع فيه حقوق األ ،والتقاضي

"  تعاىلقال   �َُْكُلوا  :  َال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َتُكوَن أموالَ�أَيـَُّها  َأْن  ِإالَّ  ِ�ْلَباِطِل  َنُكْم  بـَيـْ ُكْم 
 أموال أكل    إىلوهنا املعىن " ال تقصدوا    ،)٢٩النساء:  (  "  ِجتَارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ 

عن  صادرة  تكون  اليت  �لتجارة  ترحبوا  أن  اقصدوا  ولكن  �لباطل،  الناس 
منكم سائر    ،الرتاضي  دون  �لذكر  لكو�ا    أسباب وختصيصها   أكثر امللك 

لذو  وأوفق  العقوبة    .٢  املروءات"  يوقوًعا  تشديد  يف  الدولة  دور  يظهر  وهنا 
فيجب حترمي الر� بقوانني مفعلة، وتشديد    ، على املخالف يف املعامالت املالية

واملق واملرتشي  احملتكر  على  �ألمانة  أمرالعقوبة  االلتزام  �كيد  وكذلك جيب   ،
شرعً  صحيحة  بصورة  اإلرث  توزيع  يف  وقانو�ً والعدل  العدل ا  من  وكذلك   ،

ه بقوانني قوية مفعلة تردع كل من تسول له  تداولل من يروج للر� ويعقاب ك
 .يف القوانني االقتصادية تعاىلهللا  أمرنفسه خمالفة أو 

 

 
 

 .١٧٨،١٧٧ص ،اجلزء الثاين ،املرجع السابق  )١
 .٣٧،٣٦ص ،اجلزء الثاين ،املرجع السابق  )٢
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 ري سياسات أمنية لتحقيق العمران  توف :رابعا

هنا كل   األمن  اليت حيتاجها    أنواعاملقصود من  مثل    ، ليطمئن  نساناإلاألمن 
األ على  واألمن  الصحي  واألمن  الغذائي  النفس   موالاألمن  على  واألمن 

 . األبناءو 

لتوفري كل    سياسات  توافر  عمليه    أنواعوجيب  تتم  ال  ألنه  وذلك  األمن؛ 
بطريق �ألمن  ةمنظم  ةالعمران  يستطيع    ،إال  ويكد    نساناإلفال  جيتهد  أن 

ويعمل بدون أن يشعر �ألمن النفسي واألمن على حياته وعلى سكنه وعلى 
اهلالك من  ويصو�ا  البشرية  للنفس  األمن  حيفظ  التشريع  لذلك كان    ، قوته؛ 

وذلك  ،و�لتايل على الدولة توفري حد الكفاية مثالً لكل مواطن حىت ال يهلك 
ا إنسانم أوده ك" �مني ضرورات املسلم اليت تقي  عن طريق ، إذ من العسري جد�

قلب   متأل  خالية   إذا�هلدى    إنسانأن  معدته  بلباس    وأ  ،كانت  تكسوه  أن 
  .١  "  كان بدنه عار�ً   إذاالتقوى 

اطمئنان املسلم حلفظ حقه وقوته هو    سالمومن هنا نستنتج أن األمن يف اإل 
و   أمواليف   �رة،  �رة    يفاملسلمني  ا�تمع  تسود  اليت  واألمانة  ،  ى أخر العدل 

 .وبذلك تتحقق احلياة الطيبة 

اإل يف  الطيبة  احلياة  وفرة    سالمومظاهر  مع  هللا،  تقوى  مراعاة    نتاجاإلهي 
جانب سيادة األمن يف    إىلأي حتقيق متام الكفاية لكل فرد،    ،وعدالة التوزيع

 . ٢  ا�تمع"

 
 . ٧٦ص ،مرجع سابق ،)يسالماإل�لفكر  ةية (مقارناالقتصادحماضرات يف التنمية عبد الباسط وفا،  )١
  .٤ص ،مرجع سابق ،يسالماإل االقتصاداالستثمار يف مرية عبد اللطيف مشهور، أ )٢
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سليمة  بصورة  اإلعمار  حيقق  هذا  حتقق   ،وكل  قوية  تكون  أن  الدولة  وعلى 
قوي اقتصادية  قوانني  صورة  يف  وتصدر    ةاألمن  �لعدل،  الثروات  توزيع  حتقق 

ومتركز   واالحتكار  والسرقات  الغش  فيها ضد  فرد  أمن كل  قوية حتفظ  قوانني 
بتفعيل   فرد  لكل  الكرمي  العيش  حد  تضمن  وكذلك  جلمع   أنظمةالثروات، 

الشريعة    موالاأل مع  لتكفل    ، يةسالماإلتتناسب  قوانني  إصدار  الدولة  وعلى 
لكل مواطن األمن الصحي، وعلى الدولة أن تقوم بتخريج أجيال حلفظ األمن 

الدولة وعلى  عليها،  االعتداء  وضد  النفس  على  بوضع    العام  الفقر  حماربة 
الفقر من  للحد  الفقر    ،سياسات  االطمئنان  هو  ألن  عدم  يف    ولاأل�عث 

الدول هذه   ،مجيع  وكل  والسرقات،  والبلطجة  البطالة  تزيد  الفقر  مع  ألن 
   األشياء

لتحقيق  عائًقا  ذلك  ويكون  الفقر،  بسبب  املطلوب  األمن  ا�تمع  تُفقد 
 .اإلعمار

 ه يف العمران  مهيت تقدمي الرعاية للعلوم والبحث العلمي أل :خامًسا

العلم   وتطور  البشرية  اخلربة  زادت  فكلما  واإلعمار،  العلم  بني  ارتباط  هناك 
منه   لالستفادة  الكون  أسرار  وملعرفة  لالكتشافات  أقرب  البشرية  كانت 

فقال   ملعرفة هللا،  أقرب  وكذلك  منه،  واالكتساب  َسُنرِيِهْم "  :  تعاىلوتسخريه 
 َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ أوملْ نيََّ َهلُْم أَنَُّه اْحلَقُّ  َحىتَّ يـَتَـبَ   أنفسهم آَ�تَِنا ِيف اْآلفَاِق َوِيف  

 ). ٥٣فصلت:  ("   َشِهيدٌ   شئ

  وول   إليهوحض الشرع على طلبه والسعي    سالماإل  إليه" إن العلم الذي دعا  
ية الذي  نساناإلالعلم النافع الشامل جلميع نواحي احلياة املادية و هو  يف الصني  
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فالعلوم املادية هي اليت تبحث يف الطبيعة .،  والعمل مبقتضاه..جيب األخذ به  
نتائج تتصل �لزراعة    إىلوتدرس الكيمياء وتتأمل يف املوجودات بغية الوصول  

حبياتنا  يتصل  ما  وكل  واحلساب  والفلك  والطب  والصناعة  والتجارة 
العلوم    ، ...ومعاشنا األنساناإلأما  عالقة  تنظم  اليت  منهج  فرادية  هم وحتدد 

بتشريعها ووضع الضوابط حلما��ا    سالموسلوكهم االجتماعي فقد تكفل اإل
 .١ي شخصيته الذاتية املميزة" سالموتوجيهها الوجهة اليت تضمن للمجتمع اإل

وختصيص املوارد    ،ولذلك جيب على الدولة االهتمام �لتعليم و�لبحث العلمي
وذلك للتقدم يف مجيع ا�االت العلمية ويف شىت التخصصات؛ وذلك    ،للعلم

ألن اإلعمار ال يتم إال �الكتشافات العلمية اليت تساعد على تسخري الكون 
يتم    نسانلإل فبالعلم  البشرية،  لإلرادة  وتطويعه  تتم  نتاجاإلواكتشافه  و�لعلم   ،

 .  ق سواالزراعة، و�لعلم تكون الصناعة، و�لعلم تدار األ

وال يتم اإلعمار إال �لعلم والتعليم ملواكبة التطورات يف العامل، فعلى احلكومة  
للزكاة   وميكن  العلمي،  وللبحث  التعليم  ولتحسني  للتعليم  املوارد  ختصيص 
والبحث  �لتعليم  االهتمام  يف  يساعد  عامالً  تكون  أن  واألوقاف  والصدقات 

 ي.العلم

الشريعة،   اوأخريً  مبقاصد  وعالقته  ومقوماته  العمران  مصطلح  توضيح  وبعد 
اقرتاح سياسات   بعد  الوضعي، وكذلك  التنمية يف االقتصاد  بينه وبني  والفرق 

السنن   استخراج  يف  سنبدأ  العمران،  هذا  االقتصاد  اإلهليةلتفعيل  واليت    ،يف 
�تباعها نستطيع حتقيق العمران االقتصادي �لطريقة اليت نستطيع القول معها  

 
 .٢٢٣ص ،مرجع سابق ،مناهج وتطبيقاتو مفاهيم  :سالم التنمية يف اإلإبراهيم العسل،  )١
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عن طريق  وذلك  للعمران،    يالتطور اإلجيايب املؤد  إىلأ�ا على مراد هللا لنصل  
ه نشر هذه السنن واستخدامها يف  اولفهم واستيعاب هذه السنن، وشرحها وحم

 . تطبيق السياسات املقرتحة

 ث املبحث الثال

 سنن العمران الفاعلة على التطور االقتصادي 

  ، لبعض املشاكل  اإلهليةتقدمي بعض احللول من السنن    اولهذا املبحث حن  يف
والطمأنينة   األمن  قلة  وكذلك  الرزق)،  (قلة  االقتصادية  املوارد  قلة  مثل 

وذلك االقتصادية املشكالت   ،  هذه  حلل  اإلجيايب  التطور  اجتاه  يف    .للسري 
 :ويكون تقسيم املبحث كما يلي

 العمل واإلميان حيققان الرزق.  :ولاألاملطلب 

 ي. العدل واألمانة حيققان األمن االقتصاد  :املطلب الثاين

 الشكر واالستغفار حيققان الطمأنينة االقتصادية. :املطلب الثالث

 ول األاملطلب 

 العمل واإلميان حيققان الرزق 

العمل يف اإلحاوليف هذا املطلب سنقوم مب  ، وكذلك معىن  سالمه شرح معىن 
عن عالقة الرزق �لعمل    اإلهليةاستخراج السنن    اول، مث حنسالماإلميان يف اإل

 :واإلميان من كتاب هللا كما يلي
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   سالمالعمل يف اإل :أوالً 

 : تعريف العمل ) ١

واجلمع   والفعل  املهنة  لغة:  العمل  �ملهنة  ،  أعمال"  واملراد  اخلزاعي:  قال 
فال   ،ي بقصد"دماخلدمة، واألصل يف معىن العمل: " كل فعل يكون من اآل

ورؤية فكر  عن  ما كان  على  إال  و   ،يطلق  �لعلم،  قرن  من  هو  وهلذا  أخص 
ينتسب   قد  الفعل  ألن  القلوب   إىلالفعل؛  أفعال  يعم  والعمل  اجلمادات، 

القلب مبا يوافق الشرع مسي طاعة، وإن حترك مبا    وواجلوارح، فإن حترك اجلسم أ
 .١  خيالف الشريعة مسي معصية"

ال إحداث  العمل:  واجلمع  شئ"  عمًال،  وعمله  عمل  أعمال،  اعتمل:  وقد   ،
هم، وعاملته معامله: طلبت يديلنفسه ولغرية، والعملة والعمال الذين يعملون �

 .٢  العمل وأجرته عليه"  إليه

البينة:  (  "  ِئَك ُهْم َخْريُ اْلَربِيَّةِ أولِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت  : "  تعاىلقال  
الصاحلة يكون من خري الربية،    عمالحكم �ن من آمن وعمل األهو  و ،  )٧

األو   عمالواأل هي كل  هنا  يف كل   أمرالصاحلة  هللا  شرعها  اليت  والنواهي 
 أمر هي كل ما  ولكن  الكالم الذي ال يتعدى الشفاه،  هو  وليس    التعامالت "

و  وتعامل،  وعمل  وخلق  عبادة  من  بفعله  يفأوهل  يفهللا  هللا  شريعة  إقامة    ا 
 .٣كذلك فهم خري الربية"   فمن كانوا   ،واحلكم بني الناس مبا شرع هللا  ،رضاأل

 
 .٢٣٢،٢٣١ص ،مرجع سابق ،ية يف لغة الفقهاءاالقتصادمعجم املصطلحات املالية و نزيه محاد،  )١
 .٣٤ص ،م)١٩٨١  -هـ١٤٠١( ،دار اجليل ،يسالماإلي االقتصاداملعجم محد الشر�صي، أ )٢
 .٣٩٥٣ص ،جملد سادس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٣
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فأما  سالمالدين اإل  عبادات، وعمل  الطاعات و فكال  عملالي عقيدة وعمل، 
العمل    رضاأل  لعمارة من  األخري  النوع  وهذا  احلالل،  الرزق  هو  وجلب 

له مساحة واسعة من االهتمام، سواء    سالموالعمل يف اإل  .املقصود يف حبثنا
ما يقوم عليه هو  ؛ وذلك ألن العمل  األخالقمن �حية    ومن �حيه التعامل أ

ور  ركيزة التطهو  دعامة النظام االقتصادي والبناء االجتماعي، و هو  اإلعمار؛ و 
اإل حث  وقد  الطبيعة  سالمواإلعمار،  موارد  من كل  االستفادة  فقال   ، على 

 إليه َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه وَ   رضُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْأل : "  تعاىل
واحلث على تعلم   ،وجند يف أبواب الفقه فقه املعامالت   ،)١٥امللك:  (  "  النُُّشورُ 
اإل  أحكام وحيث  وغريها،  واملضاربة  والزراعة  واإلجارة  على   سالمالتجارة 

   .اإلخالص واإلبداع واإلتقان

 :قاعدة االستخالف سالمالعمل للعمران يف اإل أساس ) ٢

 ، )٣٠البقرة:  (  "  َخِليَفةً   رضَوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْأل : "  تعاىلقال  
" إذن فهي املشيئة العليا تريد    ،رضلأل  نساناإل�ستخالف    وهنا القرار اإلهلي

الوجود زمام هذه الكائن اجلديد يف  تسلم هلذا  يده،    رضاأل  أن  فيها  وتطلق 
إبراز مشيئة اخلالق يف اإلبداع والتكوين والتحليل والرتكيب والتحرير   إليهوتكل  

  ، ١  من قوى وطاقات، وكنوز وخامات"  رضاأل  والتبديل، وكشف ما يف هذه
من هذا    الوعيوكيف هلذا الكائن أن يفعل كل ذلك إال �لعمل، العمل مع  

َواْستَـْعَمرَُكْم   رضأَْنَشَأُكْم ِمَن اْأل ُهَو  : "  تعاىلقال    ،املستخَلف بدوره يف اإلعمار
دور    ،)٦١د:  هو (  "  ِفيَها يكون  يف    نساناإلوهنا  هو هللا    أرضاملستخَلف 

�خالص   العمل  خالل  من  يكون  وذلك  هللا،  مراد  على  ولكن  إعمارها، 
 

 .٥٦ص ،ولاجلزء األ ،املرجع سابق )١
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تـَْعَلْم َأَملْ  : " تعاىلقال  ،تعاىلملك �  رضاأل الشريعة و�ليقني أن هذه أمرو�و 
َواْأل  السََّماَواِت  ُمْلُك  لَُه  ا�ََّ  َنِصريٍ   رضَأنَّ  َوَال  َوِيلٍّ  ِمْن  ا�َِّ  ُدوِن  ِمْن  َلُكْم   "   َوَما 

  واإلرادة"  مرأي: �إلجياد واالخرتاع وامللك والسلطان ونفوذ األ  .)١٠٧البقرة:  (
ولذلك جيب العمل من املستخلف على النظام الذي وضعه املالك، وجند    ،١

أن   اإلبذلك  يف  والتنمية؛    مبين  سالمالعمل  االستخالف  قاعدة  فهم  على 
ألن   إلعمار   إذا  نساناإلوذلك  االقتصادية  املوارد  على  مستخلف  أنه   فهم 

بذلك    رضاأل وعدم  العمل    أمهية فهم  عليها  واحلفاظ  تنميتها  العمل  على 
ي  سالما�تمع اإل  يفمن هذه املوارد، و   قادمةحيرم األجيال ال  ال  �سراف حىت

اإل يف  العمل  للمجتمع  سالمالشامل"  والتقدم  التنمية  فرض  هو  و   ، لتحقيق 
ف  ةكفاي للمجتمع،  والتقدم  النماء  األ  إذالتحقيق  به  يقم  فرض    فرادمل  أصبح 

ويل يستطيع  مسلم  على كل  األ  مراأل  عني  التقدم    فرادإجبار  لتحقيق  عليه 
، ويكون العمل بذلك فريضة على املستخَلف من  ٢وتوفري السلع والزراعات "  

 . املالك سبحانه

 : نوع من العبادة سالمالعمل يف اإل ) ٣
ف وعبودية  عبادة  يعبد،  عبد  وحده    ، عابدهو  "  هللا:  عبد  معبود،  واملفعول 

 .٣  وأطاعه، وانقاد وخضع وذل له، والتزم شرائع دينه، وأدى فرائضه"

العبادات    �� اإلميان  اإلميان    ،ويتبع  �للسان هو  ألن  وإقرار  �لقلب  يقني 
و  وحج  صالة  من  املتعددة  �شكاهلا  للطاعات  وجهد  زكاة  أخر وعمل  اج 

 
 .٣١١ص ،جزء �ين ،مرجع سابق ،القرآن  حكاماجلامع ألالقرطيب،  اإلمام )١
 ، بريوت  ،دار الكتب العلمية  ،ة يسالماإلوظيفه احلكومة    وأ  سالماحلسبة يف اإل،  ةمحد بن عبد احلليم بن تيميأ  :انظر  )٢

 .٢٦ص ،لبنان 
 .١٤٤٨ص ،جملد �ين، مرجع سابق ،معجم اللغة العربية املعاصرمحد خمتار عمر، أ )٣
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اإلميان أن  العمل  القرآنجاء يف    وتعامالت، ونالحظ  "    :تعاىلفقال    ،مبعىن 
ِإميَاَنُكمْ  لُِيِضيَع   ُ ا�َّ مبعىن   ،)١٤٣البقرة:  ("    َوَما َكاَن  جاء  اآلية  يف  واإلميان 

من عمالاأل ، وقد نزلت اآلية عندما غري سبحانه القبلة لبيت هللا احلرام بدالً 
ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمْ َوَما َكاَن  "  فنزلت    ،فشكك املشككون  ،القدس " ألن الذين    ا�َّ

بيت املقدس كانوا مطيعني هللا مؤمنني به، فال يضيع هللا    إىلماتوا وهم يصلون  
 عمالألن الصالة من األ  ،ونالحظ هنا أن اإلميان جاء مبعىن العمل  ،ميا�م"إ

املؤمن هي عبادة �    أعمالاإلميانية، وكذلك فإن كل   ت  مادام   تعاىلاملسلم 
 .على مراده سبحانه ووفًقا لشريعته

الصََّالَة أمر َوَما  : "  تعاىلقال   ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا  يَن  الدِّ لَُه  ا�ََّ ُخمِْلِصَني  لِيَـْعُبُدوا  ِإالَّ  وا 
ويالحظ يف اآلية الكرمية ارتباط    ،)٥البينة:  (  "  َويـُْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

�لعمل الزكاة ،العبادة  وخروج  الصالة  �لعبادة   أعمالوكلها    ،كإقامة    ،مرتبطة 
نظر� للزكاة جند أنه ليصل املال للنصاب حيتاج للعمل، وجند الصالة مع    إذاو 

يستطيع كل    يةسالماإلكو�ا عبادة إال أ�ا عمل وحترك، ويف رحاب الشريعة  
أ عبادةو ذي حرفة  املعاشي  عمله  من  أن جيعل  وذلك �إلخالص يف    ،عمل 

 بذلك عبادة. هو العمل وإتقانه ف

  إذا   وكذلك كان لصاحل العباد وبعيًدا عن إفسادهم،    إذايكون العمل عبادة   
يكون العمل عبادة  و ابتعد املسلم فيه عن الغش واالحتكار ابتغاء لرضى هللا،  

ا عن  �عمار �بتعاده  النية  بعقد  عبادة  املسلم  عمل  وكل  الر�،  مثل    حملرمات 
" وان    ،العبادة  أنواعنوع من  هو    سالمعلى مراد هللا، والعمل يف اإل  رضاأل

قاسًيا   حكًما  القوت  أجل  من  والتعب  الكد  يف  ترى  املثاليات  بعض  كانت 
البشر النظرة    ،على  اإلاألخالقفان  يف  مستحسًنا   سالمية  سعًيا  ذلك  ترى 
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يغط ال  وأن  �لناس،  مضر  غري  يكون  أن  من   يشريطة  الروحي  اجلانب 
  أيًضا ، فالتعب يف سبيل القوت اخلاص وقوت العيال يعد  نساناإلاهتمامات  

التقرب   من  أ   إىلنوًعا  عبادة  شبه  فهي  الذي    وهللا،  املرء  يعتقد  جهاد  شبه 
عنها   جياَزى  أنه  و يتحملها  السعادة هو  روحي�ا،  من  بنوع  شاعر  بذلك 

واالقتصادية   االجتماعية  اخلدمة  هذه  مثل  أدى  النفسي كلما  واالستقرار 
تصور العمل والكد    إىللصاحله الشخصي ولصاحل عياله، فال سبيل مع هذا  

وبعيًدا   ،١الشأن يف بعض الثقافات." هو جل القوت تصورًا مأساو�� كما أمن 
املثالي فكر  لإلعن  �نه شقاء  للعمل  التصور  الغريب يف  فالعمل يف ،  نسانات 

  ، ةخر إميان وعبادة، و�لعمل ينال املسلم الرزق يف الدنيا واجلنة يف األ  سالماإل
ما: أن يكون  أوهل عبادة،    إىل"وضع الفقهاء شرطني ليتحول أي عمل      ولقد

يكون   أن  و�نيهما:  وجل.  عز  هللا  شرع  يوافق  صاحلًا  خالًصا  العمل  العمل 
فال يقبل إميان بال عمل وال عمل بال إميان، وأن القيم اإلميانية هي    ، لوجه هللا

من أهم حمركات العمل الصاحل واخلالص، وميكن تلخيص هذين الشرطني يف 
 . ٢  األمانة والكفاءة"

   سالماإلميان يف اإل :�نًيا

 : معىن اإلميان ) ١

 . ٣التصديق �لقلب واإلقرار �للسان(اإلميان): التصديق، وشرعا: 

 
فلسفيه   ةدراسوالواقع ا�تمعي (  يسالماإلية عند ابن خلدون واسسها يف الفكر  االقتصادالنظر�ت  عبد ا�يد مز�ن،    )١

 . ٢٢٩،٢٢٨ص ،م)١٩٨١(، الوحدة للنشر والتوزيع ةمؤسس  ،اجتماعيه)
 .٨٩ص ،مرجع سابق ،بني الفكر والتطبيق  يسالماإل االقتصاد )٢
 .٢٨ص ،منأمادة  ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )٣
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وقال الراغب: " يراد �إلميان: إذعان النفس �حلق على سبيل التصديق وذلك  
ذلك  حبسب  وعمل  �للسان،  وإقرار  �لقلب،  حتقيق  أشياء  ثالثة  �جتماع 

 . ١ �جلوارح."

ئب  " بتلقي املعرفة عن مشكاة النبوة وجتريد اإلرادة عن شوا  اإلميان ال يتم إال
وإرادته � والدار   يفيكون علمه مقتبًسا من مشكاة الوح  ،ى وإرادة اخللقو اهل
هو  وقال صاحب املنار " اإلميان    ،٢  "  فهذا أصح الناس علًما وعمًال   ،ةخر األ

وآيته واستسالمها،  وقبوهلا  النفس  �ذعان  املقرتن  اجلازم  مبا    التصديق  العمل 
اإلميان"   اإلميان  ،  ٣يقتضيه   " الظالل  تقوم هو  ويقول صاحب  اليت  القاعدة 

عليها حياة ا�تمع ونظامه، يف كرامة وحرية ونظافة واستقامة حيث يعرف كل  
مكانه على حقيقته، عبد � وسيد مع كل من عاداه، وليس هذا يف    إنسان

 .٤"   –  سالمكما جاء �إل  –غري نظام اإلميان  أخرأي نظام 

 : اإلميان سبب للتمكني  ) ٢

ها  ده ليعيشوا فيها يتحكمون يف موار أرضجزاء هللا للمؤمنني يف  هو  التمكني  
ها، وبدونه ال قيمة  رأسهو  مقوم من مقومات التمكني و   أولوخريا�ا،"واإلميان  

  –  تعاىلسبحانه و   –، ومن هنا كان تقدمي املوىل  دوات لغريه من املقومات واأل

 
الراغب :  وانظر  ،٢٩ص    ،مرجع سابق  ،ة يف ضوء القرآن الكرمي يسالم اإل  ةمالتمكني لألحممد السيد حممد يوسف،    )١

  ، بريوت   ،دار املعرفة  ،حممد السيد كيالين  :املفردات يف تفسري القرآن، حتقيقالقاسم حسني بن حممد،    بوأاألصفهاين  
   .منأمادة  ،لبنان 

  ، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع  ،حممد عزيز مشس  :حتقيق  ،الفوائد ،  اجلوزية  ىب بكر ابن قيمأمشس الدين حممد بن    )٢
 .١٢٣ص

 . ١٤٢ص ،ولاجلزء األ ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٣
 .٨٢٣ص ،جزء سادس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٤
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قال   غريه،  على  "تعاىلله  الصَّاِحلَاِت   :  َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ ا�َّ َوَعَد 
َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي   رضلََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْأل 

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا ، وجيب أن ندرك ١."  )٥٥النور:  ("    اْرَتَضى َهلُْم َولَيُـَبدِّ
دين    سالم" اإل  وذلك ألن  ، أن اإلميان الذي نقصده ال خيالف العقل وإدراكه

ال   مادية  خبارقة  يقهره  وال  ومقرراته،  بقضا�ه  العقل  خياطب  أنه  مبعىن  عقل، 
النظر  له منهج  أنه يصحح  العقل مبعىن  اإلذعان. وخياطب  إال  فيها  له  جمال 

تدبر دالئل اهلدى وموجبات اإلميان يف األنفس واآلفاق لريفع عن    إىلويدعوه  
والبالدة،   والعادة  اإللف  ركام  الش الفطرة  والفطرة، هو وركام  للعقل  املضلة  ات 

  ،فهم مدلوالت النصوص اليت حتمل مقرراته  إليهوخياطب العقل مبعىن أنه يكل  
 ٢وال يفرض عليه أن يؤمن مبا ال يفهم مدلوله وال يدركه."  

 )  اإلهليةعالقة الرزق �لعمل واإلميان (السنن  :�لثًا

 :هأنواعمعىن الرزق و  ) ١

به مما يؤكل ويلبس، وما يصل  هو  (الرزق):   ينتفع  به، وما  ينتفع    إىل كل ما 
ْلَيْأِتُكْم   "   : تعاىلقال    التنزيل  يفاجلوف ويتغذى به، و  فـَْليَـْنظُْر أَيـَُّها َأزَْكى طََعاًما فـَ

َوْليَـتَـَلطَّفْ  ِمْنُه  ومنه حرام،    ،أنواعالرزق    ،٣ )١٩الكهف:  ("    ِبرِْزٍق  منه حالل 
الزروع  ،  ومنه مشروع وغري مشروع  فقط يف  ليس  الرزق  أن  نعرف  أن  وجيب 

من   ةولكن كلم  موالواأل داللة  وأدق  مدخًال  وألطف  مدى  أوسع   " الرزق 
فهي ال تقتصر على   ،أذهان الناس عادة عندما تذكر  إىلظاهرها الذي يتبادر  

 
 . ٢٨ص ،مرجع سابق ،ة يف ضوء القرآن الكرمي ي سالماإل ةمالتمكني لأل حممد السيد حممد يوسف،  )١
 . ٨٧ص ،اجلزء السادس،مرجع سابق ،القرآن يف ظالل  سيد قطب، )٢
 .٣٤٢ص ،مادة رزق،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )٣
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إمنا تشمل كل ما    ،ا املتاع املادياملال والطعام والشراب واللباس والسكن وهذ
  ةة بنيخر يف األ  و يرزقه املرء من صحه وهناء وولد، ومن توفيق للخري يف الدنيا أ

كما أ�ا ال تقتصر على صورة الرزق    .عكس ذلك كله  و عبادة أ  وعمل أ  وأ
حي بعينه، إمنا نتجاوز هذا املدلول    إىلالفردي الذي يصل يف �اية املطاف  

عليها من سلطان  نسانالعام من مصادرة الكونية اليت ليس لإل أصل الرزق إىل
إال أن يسخرها هللا له ويعلمه كيف ينتفع �ا مبعرفة سننها وقوانينها و�لتوفيق  

 :من الرزق أنواع، وهناك ١حسن استخدامها بعد معرفتها."   إىل

 رزق غري إرادي 

اء والشمس ومياه  و فاهل، حىت وإن مل يعمل.  نساناإلرزق وعطاء �خذه  هو  و 
وحنوها والبحار  �ا    األ�ار  يتمتع  أرزاق  أ   نساناإلكلها  له  إرادة  عمل    وبال 

قال   الرزق،  لينال هذا  "  تعاىليعمله  اْأل :  َلُكُم  َجَعَل  َوالسََّماَء   رض الَِّذي  ِفَراًشا 
 .)٢٢البقرة: (  "  َج بِِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا َلُكمْ أخر بَِناًء َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَ 

اآلية  تفسري  يف  رضا  رشيد  "  ويقول  َلُكمْ أخر فَ :  رِْزقًا  الثََّمَراِت  ِمَن  بِِه   "   َج 
أ جنما كان  النبات  من  حيصل  ما  والغارس   والثمرات:  الزارع  يصلح   شجرًا، 

ويبذر البذر، ويغرس الفسيل، ويتعهد ذلك �لسقي والعزق، فيكون    ،رضاأل
له كسب يف رزقه، ولكنه ليس له كسب يف إنزال املطر الذي يسقى به، وال 

أ املطر  مباء  النبات  تغذية  و�جزاء  ويف  املطر،  من  ا�تمع    رضاأل  النهر 
أمثر، إمنا    إذاخال�ه اليت �ا منوه وال يف أمثاره  ، وال يف تولد  ىخر وعناصرها األ

 
 .٢٦٢ص ،مرجع سابق ،يسالم اإلمقومات التصور سيد قطب،  )١
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له   تعظيًما  لنزداد  ذلك  يف  نتفكر  أن  فعلينا  القدير.  هللا  بيد  ذلك  كل 
 ١وإجالًال."  

 رزق إرادي 

تدخل فيه وتدخل يف اإلتيان به �لعمل    نسانما يكون لإلهو  والرزق اإلرادي  
عليه احلصول  أجل  قال  يو أخر إرادي    :نوعانهو  و   ،من  ِر  "    :تعاىل،  َوَبشِّ

هَ  ا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَْ�َاُر ُكلََّما رُزُِقوا ِمنـْ
َنا ِمْن قـَْبُل َوأُتُوا بِِه ُمَتَشاِ�ًا َوَهلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة ِمْن َمثََرٍة   رِْزقًا قَاُلوا َهَذا الَِّذي رُزِقـْ

َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفَال ُجيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوَمْن : "  ، وقال)٢٥البقرة:  ("  َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة يـُْرزَُقوَن ِفيَها ِبَغْريِ أول أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر َأوْ 

الصاحلة ابتغاء   عمال�أل  نساناإلهذا النوع يقوم    يف و   ،)٤٠غافر:  ("    ِحَسابٍ 
دخول اجلنة، وقد يفضل بعض املؤمنون هو  و   يو خر رضا اخلالق لينال الرزق األ 

األ والرزق  ويسعون  يو خر اجلزاء  ومن    أكثر  إليه،  الدنيوي،  للرزق  يسعون  مما 
 . ةخر املؤمنني من يرضى �لرزق القليل الدنيوي طمًعا يف جزاء ورزق األ

"  تعاىلقال    ، اإلرادي الدنيوي اْأل :  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  فَاْمُشوا ِيف   رض ُهَو  َذُلوًال 
أي: يف   قال سعيد حوى:"   ،)١٥امللك:  (  "   النُُّشورُ   إليهَمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه وَ 

واسرتزاقاً، أ قال ابن كثري: أي: سافروا   .يف جباهلا وطرقها   وجوانبها استدالالً 
يف   وأرجائها  أقاليمها  يف  وترددوا  أقطارها،  من  شئتم  املكاسب    أنواعحيث 

تذليلها وتسخريها."  .والتجارات  رزق  هو  و   ،٢أقول: وهذا مظهر من مظاهر 

 
 . ١٩٧ص ،ولاجلزء األ ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
 .٦٣١ص ،اجلزء العاشر ،مرجع سابق ،يف التفسري ساساألسعيد حوى،  )٢
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ويناله   واجلهد،  العمل  من  �تج  يف    نسان اإلوجزاء  واجتهاده  لعمله  نتيجة 
 . ما خيص حبثنا  هوالدنيا، وهذا النوع من الرزق 

 : عالقة الرزق الدنيوي �لعمل واإلميان ) ٢

السََّماِء "  :  تعاىلقال   ) أ بـَرََكاٍت ِمَن  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا  َأْهَل  َأنَّ  َوَلْو 
َيْكِسُبونَ   رضَواْأل  ِمبَا َكانُوا  فََأَخْذَ�ُهْم  يقول    ،)٩٦األعراف:  ("    َوَلِكْن َكذَّبُوا 

" إن العقيدة اإلميانية يف هللا وتقواه ليست مسألة منعزلة عن   : صاحب الظالل
إن اإلميان �� وتقواه ليؤهالن لفيض    . نساناإلواقع احلياة، وعن خط �ريخ  

السماء   بركات  هللا  رضاألو من  من  دافعة ،  ...وعًدا  قوة   �� واإلميان 
دفع الفساد   يفوعمار�ا و   رضاأل  وتعمل لتحقيق مشيئته يف خالفة،  ...دافقة

و  عنها  ومنائها  يفوالفتنة  احلياة  يف    ،ترقية  النجاح  مؤهالت  من  وهذه كذلك 
جلية يف الربط بني اإلميان والتقوى    اإلهليةوهنا تظهر السنة    ،١  احلياة الواقعيه"

السماء   من  وبركاته  وخرياته  هللا  و ،  رضاألو برزق  سبحانه  أوضح    تعاىلوقد 
 . كذلك سنة التكذيب مبا يرافقها من العذاب 

َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت "    :تعاىلقال    )ب 
ُهْم ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْأل مَ  َعَذاِب   إىل قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه َقِليًال مثَُّ َأْضَطرُُّه    خرْن آَمَن ِمنـْ

اْلَمِصُري ِ  َوبِْئَس  أن    أيًضاهذا  ،  )١٢٦البقرة:  (  "النَّاِر  لربه  إبراهيم  نيب هللا  دعاء 
وقد أعطى هللا الكفار نعمة    .٢  يتكفل برزق أهل مكة وقيده �ملؤمنني منهم" 

ة عقاً� على الكفر، وكذلك مع هذه خر الرزق الدنيوي، ولكنه سيعذ�م يف األ
السنة   تظهر  ��،    اإلهلية اآلية  اإلميان  على  متوقف  والرزق  فاألمن  واضحة 

 
 . ١٣٣٨ص ،ا�لد الثالث ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
 .٢٢٦ص ،أولجملد  ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )٢
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للنار حىت    يؤديالكفر والذي  هو  من اآلية و   خراجلزء األ  والعكس يظهر يف
 .وإن متتع الكافر يف الدنيا، ولكن �ايته العذاب 

ِيف "  :  تعاىلقال    )ت  لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم  الصَّاِحلَاِت  َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ ا�َّ َوَعَد 
َهلُْم   رضاْأل  اْرَتَضى  الَِّذي  ِدينَـُهُم  َهلُْم  َولَُيَمكَِّننَّ  قـَْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلَف  َكَما 

ًئا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك  لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشيـْ َولَيُـَبدِّ
اْلَفاِسُقونَ أولفَ  ُهُم  يف  إنَّ   ،)٥٥النور:  ("  ِئَك  على   رضاأل  االستخالف  قدرة 

و  اهلدم  على  ال  واإلصالح،  العدل  اإلفسادالعمارة  حتقيق  على  وقدرة   ،
والطمأنينة ال على الظلم والقهر، وقدرة على االرتفاع �لنفس البشرية والنظام  

هذا االستخالف    .مدارج احليوان  إىلالبشري ال على االحندار �لفرد واجلماعة  
الصاحلات"هو   آمنوا وعملوا  الذين  والعدل   ،١  الذي وعده هللا  العمارة  ومع 

السنة    تتأتى  والطمأنينة  تتحقق  وهنا  الوفري،  والرزق  صورة    اإلهليةاخلريات  يف 
املستخلفني  من  سيكون  الصاحل  العمل  صاحب  املومن  �ن  هللا  من  وعد 

واملتمتعني خبريا�ا األمنني على دينهم فيها، وذلك جزاء    ،رضاأل  املتمكنني يف
 .إلميا�م

َعَلى  "  :  تعاىلقال   )ث اْستَـَقاُموا  َغَدقًاَوأَلَِّو  َماًء  َناُهْم  َألَْسَقيـْ ، )١٦اجلن:  ("    الطَّرِيَقِة 
، ٢  آمن هؤالء الكفار لوسعنا عليهم يف الدنيا وبسطنا هلم يف الرزق"  وأي: ل

الذي   الصاحل  �لعمل  يصدق  مث  �لقلب  �إلميان  يبدأ  والرشاد  اهلدى  وطريق 
وهناك  للرزق،  األ  يوصل  استقامة  بني  ارتباط  الطريقة   مم"  على  واجلماعات 

ه توافر املال أسباب   أوله، و أسبابهللا وبني إغداق الرخاء و   إىلالواحدة الواصلة  

 
 .٢٥٢٩ص ،ا�لد الرابع ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
 .٢٩٣ص ،ا�لد احلادي والعشرين ،مرجع سابق ،القرآن  حكاماجلامع ألالقرطيب، اإلمام  )٢
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يزال  وما  بقعة،  يف كل  املاء  خطوات  على  جترى  احلياة  تزال  وما  وإغداقه، 
فيه   انتشرت  الذي  العصر  هذا  حىت  املباركة  اخلطوات  هذه  يتبع  الرخاء 

الزراعة هي تعد  املاء    الصناعة، ومل  للرزق والرخاء، ولكن  الوحيد  هو  املصدر 
العمرانية" أمهيتاملاء يف   املاء    ،١ه  أن  على  هو  ويالحظ  االستقامة  على  اجلزاء 

  أوملْ "  :  تعاىلسبب احلياة والنماء واخلري لقوله  هو  شريعة هللا، واملاء يف احلقيقة  
َكانـََتا رَتْـًقا فـََفتَـْقَناُمهَا َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ   رضيـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْأل 

 ). ٣٠:  األنبياء("  َحيٍّ َأَفَال يـُْؤِمُنونَ   شئ

ْجنِيَل َوَما أُْنِزَل    ":  تعاىلقال   )ج ُْم َأقَاُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ ْم ِمْن َر�ِِّْم َألََكُلوا ِمْن إليهَوَلْو َأ�َّ
ُهْم َساَء َما يـَْعَمُلونَ  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌري ِمنـْ املائدة: ("    فـَْوِقِهْم َوِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهْم ِمنـْ

التوراة    )٦٦ إقامه  الوجوه وأحسنها، سواء  و"  أقوم  العمل �ما على  واإلجنيل 
النفس و  القوى واجلوارح...  ، اإلميان واإلذعانهو  فيه عمل  أقاموا    و ل  ، وعمل 

عليهم هللا  لوّسع  وكتبه  هللا  رسل  بني  يفرّقوا  ومل  ذلك  ما    مجيع  لذلك  �لتبع 
أم من  تنتج  اليت  والربكات  الثمرات  من  فأكلوا  الرزق،  موارد  من  طار  يهمهم 

   .٢  "رضاأل السماء ونبات 

و   أ   األخالقوالعقائد  لنيب  نيب  من  تتغري  ال  أم  ووالسنن  ولذلك  ةألم  ةمن   ،
السنة واقعة على مجيع األ ،  اإلهليةوالسنة    األخالق�لعقيدة و   ممكانت هذه 

أو  األمة  أقامت  و   أمرفإن  اجلزاء  جاء  من هو  هللا  أي  فوقهم  من  الوفري  الرزق 
من حتت أرجلهم   رضاأل  تنزله من رزق وماء ينشر الزراعات، ومنالسماء وما  

   .من املوارد االقتصادية املتعددة رضاأل مما خترجه 

 
 .٣٧٣٤ص ،ا�لد السادس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
 .٣٩٧ص ،جزء سادس ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٢



-٢٧٦- 

 املطلب الثاين 

 العدل واألمانة حيققان األمن االقتصادي

مب املطلب  هذا  يف  الوجهة  حاولسنقوم  من  واألمانة  العدل  معىن  شرح  ة 
 ة استخراج السنن حاول االقتصادية، مث نقوم مب

معىن    اإلهلية بعد شرح  االقتصادي  األمن  حتقيق  واألمانة يف  العدل  دور  عن 
 .سالماألمن االقتصادي يف اإل

 من الوجهة االقتصادية   سالم اإلالعدل يف  :أوالً 

 :معىن العدل ) ١

هو  خالف اجلور، قال ابن القيم: العدل    األمور" العدل يف اللغة: القصد يف  
األخذ �لوسط املوضوع بني طريف اإلفراط والتفريط، وعليه بناء مصاحل الدنيا  

ة، بل ال تقوم مصلحة البدن إال به، كذلك يرد يف اللغة مبعىن املساواة،  خر واأل
يدرك �لبصرية كاأل  إذاولكنه   فيما  استعمل   حكاماستعمل  قيل: عدل، وإن 
رك �حلاسة كاملوزون واملعدود واملكيل قيل: عدل، وجاء يف"الواضح"  فيما يد

احلق،   إىلالعدول  هو  االستقامة يف الفعل، وقيل:  هو  البن عقيل: " العدل:  
مأخوذ من التعديل  هو  الذي ال مييل، و هو  وقيل: مسى العدل �ذا ألن العدل  

 .١  امليل"  فيالذي ين

حكمه: حكم �لعدل،    يفعن الطريق، و (عدل) عدًال وعدوًال، ويقال: عدل  
وعدله   رجعه  طريقه:  عن  فًال�  عدل  عدل   إىلويقال  ويقال:  طريقه، 

 
 .٣١١ص ،مرجع سابق ،ية يف لغة الفقهاءاالقتصادمعجم املصطلحات املالية و نزيه محاد،  )١
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ال وامليزان.(العدل):  شئامليزان.(عدل)  املكيال  عدل  ويقال:  وسواة،  أقامه   :
 . ١إعطاء املرء ما له، وأخذ ما عليههو اإلنصاف و 

قال   القسط،  العدل مبعىن  َواْسَتِقْم َكَما  "  :  تعاىلو�يت  فَادُْع  َوَال أمر َفِلَذِلَك  َت 
وَ  ِمْن ِكَتاٍب   ُ ا�َّ أَنـَْزَل  ِمبَا  آَمْنُت  َوُقْل  َأْهَواَءُهْم  رَبـَُّنا أمر تـَتَِّبْع   ُ ا�َّ َنُكُم  بـَيـْ ِألَْعِدَل  ُت 

لََنا   َوَلُكْم  أعمالَورَبُُّكْم  وَ أعمالَنا  نَـَنا  بـَيـْ َجيَْمُع   ُ ا�َّ َنُكُم  َوبـَيـْ نَـَنا  بـَيـْ ُحجََّة  َال   إليه ُكْم 
الذي " يكفل  هو  ويقول صاحب الظالل أن العدل    ،)١٥الشورى:  ("  اْلَمِصريُ 

ى، وال و قاعدة �بتة للتعامل ال متيل مع اهللكل فرد ولكل مجاعة ولكل قوم  
تتبدل جماراة للصهر والنسب، والغىن والفقر، والقوة   أثرتت �لود والبغض، وال 

متض إمنا  مبيزان    يوالضعف،  وتزن  للجميع،  واحد  مبكيال  تكيل  طريقها  يف 
 . ٢واحد للجميع"

 :العدل لضمان توزيع الثروات ) ٢

َناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمْن ُكُلوا ِمْن  "  :  تعاىلقال   طَيَِّباِت َما َرزَقـْ
�لعدل يف استخدام    مروهنا اآلية �   ،)٨١طه:  ("    َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب فـََقْد َهَوى

�لن وذلك  والطغيان    هياملوارد،  فيها،  الطغيان  طغى   ،الظلمهو  عن   "
الظلم" املقبول، جترب واستبد وأسرف يف  وجيب أن   ،٣  الشخص: جاوز احلد 

" كل  وضع  سبحانه  أن هللا  واستخدامها  املوارد  توزيع  على  القائمون  يعرف 
اليت خلقها يف خدمة   الطبيعية  لنا يف  نساناإلاملوارد  ية مجعاء، لكن هللا حدد 
اهلادفة   القواعد  بعض  نفسه  توز   إىلالوقت  مبينضمان  للمداخيل  عادل    يع 

 
 . ٥٨٨ص ،مادة عدل ،مرجع سابق،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
 .٢١٩ص ،جملد رابع ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
   .١٤٢ص  ،مادة ط غ ى ،مرجع سابق ،معجم اللغة العربية املعاصرمحد خمتار عمر، أ )٣
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تشجيع خلق فرص تشغيل جديدة،    إىل، و نتاجاإلعلى تعويض عادل لعوامل  
إنشاء نظام محاية اجتماعية �دف املساعدة املنتظمة للفقراء واحملتاجني    إىلو 

وتسخري الكون له خلدمته وإعماره    نساناإل، وبعد تكرمي  ١  واملسنني واملعوقني"
املوارد، وذلك    تعاىلأنزل سبحانه و  توزيع عادل هلذه  شريعته �لعدل لضمان 

أ إسرافها  البشرية من حيث  �لنفس    نساناإلتقطريها؛ ألن    ولعلمه سبحانه 
ُتْم َمتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرْمحَِة : "  تعاىلإما قتورًا كما قال    تعاىلكما فطره هللا   ُقْل َلْو أَنـْ

َخْشَيَة    إذاَريبِّ   اْإل   اقاإلنفَألَْمَسْكُتْم  وإما   ،)١٠٠اإلسراء:  ("    قـَُتورًا  نسانوََكاَن 
ْر تـَْبِذيًرا"  :تعاىلمسرف يضيع اخلريات فقال    .)٢٦اإلسراء:  ("  َوَال تـَُبذِّ

العدل على  �إلرشاد  الشريعة  أنزلت  الظلم  ،لذلك  يتفشى  ال  وينتشر ،حىت 
فئة معينة   أيديوتتمركز الثروات يف    ،موالويزيد االحتكار للثروات واأل  ،الفقر

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف "  :  تعاىلاخلالق لكل الثروات، قال  هو  ف  ،من الناس
"   َعِليمٌ   شئالسََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ    إىلمجَِيًعا مثَُّ اْستَـَوى    رضاْأل 
 .)٢٩البقرة: (

َومتََّْت َكِلَمُت رَبَِّك "    :تعاىلفقال    ،حكامه �لعدل يف األأمر وقد أرشد بتمام أو 
 .)١١٥األنعام:  ("  ِصْدقًا َوَعْدًال َال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 

 من الوجهة االقتصادية   سالم اإلاألمانة يف  :�نًيا

 : معىن األمانة ) ١

 . جعله أميناً عليه :شئائْـَتَمَن فال�ً على الو  ، أَمََّنهُ و  .فالً�: أَِمَنهُ  (ائتمن)

 
  .٣٢ص ،مرجع سابق ،يسالماإل االقتصادالعدالة االجتماعية والتنمية يف عبد احلميد براهيمي،  )١
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 (األمانة) الوفاء والوديعة. 
واحملافظة عليه واجلمع    شئ(األمني): احلافظ احلارس، واملأمون من يتول رقابة  

 أمناء.
واطمان   (أَِمنَ  به  وثق  على كذا  فالً�  و و أ  إليه)  عليه.  أمينا  التنزيل   يفجعله 

ُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن قـَْبُل  "  العزيز:   ُ َخْريٌ َحاِفظًا قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما َأِمنـْ فَا�َّ
 .١  (أُمن) أمانة: كان أميًنا ،)٦٤يوسف:  (" َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ 

أما�ت (لغري املصدر)، خيانة األمانة: تصرف الشخص   " أمانة(مفرد) واجلمع
 .٢  غريه كان قد اؤمتن عليه"و فيما ليس له من مال أ

ِإ�َّ َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى "  :  تعاىلوقيل: محل األمانة أي راعاها وحفظها، فقال  
َها َوَمحََلَها اْإل  رض السََّماَواِت َواْأل  ِإنَُّه َكاَن  نسانَواْجلَِباِل َفأََبْنيَ َأْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

 .)٧٢األحزاب:  ("   ظَُلوًما َجُهوًال 
أ  املال  هي  عرفنا  يف  األمانة  ومعىن  عليها    األشياءو "  ختشى  اليت  النفيسة 

هلا،   حاجتك  حلني  عليها  حيافظ  أنه  فيه  تلتمس  من  عند  فتودعها  الضياع 
ًدا وإال ما أصبحت هو وليس لك أن �خذ ممن ائتمنته صك�ا وال أن حتضر ش

�ا وأداها،    ن شاء أقرَّ إف  ،ذن: ليس عليها إثبات إال أمانة من أخذهاإأمانة،  
يعاد النفس �ن تكون خمتارة يف الفعل وغريه، فإْن  وإن شاء أنكرها، فاألمانة إ

، أهو كانت مق  ٣" .د مل تـَُعْد أمانة هو بشهادة شو رة بَصكٍّ

 
 .٢٨ص ،مادة امن ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
 .١٢٣ص ،مادة امن ،مرجع سابق ،معجم اللغة العربية املعاصرأمحد خمتار عمر،  )٢
 ،ا�لد التاسع عشر  ،قطاع الثقافة والكتب واملكتبات  ،خبار اليومأ  ،الشعراوي  (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،    )٣

 .٢١٢ص
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يف اآلية الكرمية أنه عرض    -  جل وعال  -" ذكر     شرح معىن نفس اآلية  يفو 
مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات   -التكليف    هيو   -األمانة  

أبّني   رضاألو  وأ�ن  منها  واجلبال،  وأشفقن  حيملنها،  أن  من :    خفن  أي 
 . ١ عواقب محلها"

 :األمانة أنواع  ) ٢

 : أمانة الودائع ) أ

ُكْم َأْن تـَُؤدُّوا مر ِإنَّ ا�ََّ �َ : "  تعاىلالودائع، قال    واألمانة مبعىن الفرائض أ  قد �يت
الفرائض اليت    أداء  مر"ويدخل يف هذا األ  ،)٥٨النساء:  ("    َأْهِلَها  إىلاْألََماَ�ِت  

أمانة هللا   ودائع هللا  نساناإلاليت محلها    تعاىلهي  هي  اليت  احلواس  وحفظ   ،
  ، ودخل يف ذلك األما�ت العادية اليت �متن الناس بعضهم بعضا عليهاتعاىل

"  ٢.    

أ وودائع، وأحيا� تكون أمانة علم    أموالأمانة    وواألمانة هي أمانة منقوالت 
  ، " واألمانة حق عند املكلف يتعلق به حق غريه   مام حممد عبده:كما قال اإل

سواء كان املودع عنده    ،ذلك الغري كاملال والعلم   إىلويودعه ألجل أن يوصله  
�نه   فيه  قويل خاص صرح  بعقد  ذلك  على  املودع  مع  تعاقد  قد  احلق  ذلك 

فإن    ،أم مل يكن كذلك   ، فالن مثال  إىلجيب على املودع عنده أن يؤدي كذا  
الناس يف   بني  التعامل  عليه  عليه  هو  العامة    األمورما جرى  يتعاقد  ما  مبثابة 

 
الشنقيطي،    )١ املختار  بن حممد  األمني  البيان حممد  أضواء  القرآن �لقرآن من  اهلدى مصر  ،تفسري    -هـ ١٤٢٦(  ، دار 

 . ١١٢٧ص ،م)٢٠٠٥
 .١٨٨ص ،جملد �ين، مرجع سابق ،يف التفسري ساساألسعيد حوى،  )٢
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يتعلم العلم قد أودع أمانة وأخذ عليه العهد  فالذي    ،اخلاصة  األموريف    فراداأل
العلم �ذا  ويرشدهم  الناس  ويفيد  األمانة  هذه  يؤدي  �ن  والعرف   ، �لتعامل 

وقد أخذ هللا العهد العام على الناس �ذا التعامل املتعارف بينهم شرعا وعرفا  
ُ ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتابَ : "  بنص قوله لَتُـبَـيِّنُـنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَُه   َوِإْذ َأَخَذ ا�َّ

  ، )١٨٧آل عمران:  (  "   فـَنَـَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِهْم َواْشَرتَْوا بِِه َمثًَنا َقِليًال فَِبْئَس َما َيْشَرتُونَ 
الكتاب    علماءُ   دَّ عُ   ولذلك  النيب   أهل  صفات  بكتمان  ـ  ــــ  ملسو هيلع هللا ىلصـــــ  خائنني 

كما جيب على من أودع   ،الناس  إىلفيجب على العامل أن يؤدي أمانة العلم  
 .١صاحبه "  إىلاملال أن يرده 

 : أمانة العبادة واحلقوق   )ب
أن   نقول  أن  اإلنستطيع  يف  على   سالماألمانة  الواجبة  األما�ت  مجيع  هي" 

والصيام    نساناإل والزكاة  الصالة  من  عباده  على  وجل  عز  هللا  حقوق  من 
مؤمتن عليه ال يطلع عليه العباد، ومن  هو  والكفارات والنذور وغري ذلك، مما  

كالودائع وغري ذلك مما �متنون به من غري   ،حقوق العباد بعضهم على بعض
بينه ف  م اطالع  ذلك  يف   أمرعلى  ذلك  يفعل  مل  فمن  �دائها،  وجل  عز  هللا 

 .٢  الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامه"

أما��م    ورد  الناس  مع  التعامل  أمانة   " هي  األمانة  وأمانة  إليهوكذلك  م، 
املعامالت والودائع املادية، وأمانة النصيحة للراعي والرعية، وأمانة القيام على 

 . ..ا وثغرا�اأمواهلعلى حرمات اجلماعة و  األطفال الناشئة، وأمانة احملافظة

 
 . ١٤٨ص ،اجلزء اخلامس ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
القرآن دار    ،حممد على الصابوين:  حتقيق  ،خمتصر تفسري ابن كثريمساعيل بن كثري الدمشقي،  إالفداء    أبوعماد الدين    )٢

 . ٤٥ص ،ولا�لد األ ،م)١٩٨١ –هـ ١٤٠٢السابعة ( الطبعة ،بريوت ،الكرمي 
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هي    إنَّ  مدلوال�ا  بكل  ا�تمع    أساساألمانة  يف  قال ،  ١  "يسالماإلاحلياة 
" قال:  و   ،)٥٨النساء:  ("    َأْهِلَها  إىل ُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََماَ�ِت  مر ِإنَّ ا�ََّ �َ : "  تعاىل
تـَْعَلُمونَ   َ�أَيـَُّها ُتْم  َوأَنـْ َأَماَ�ِتُكْم  َوَختُونُوا  َوالرَُّسوَل  ا�ََّ  َختُونُوا  َال  آَمُنوا  "   الَِّذيَن 

رَاُعونَ "    قال:و   ،)٢٧األنفال:  ( َوَعْهِدِهْم  ِألََماَ�ِ�ِْم  ُهْم  .  ) ٨املؤمنون:  ("    َوالَِّذيَن 
َ�أََبتِ "  قال:  و  ِإْحَداُمهَا  اْألَِمنيُ   قَاَلْت  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرَت  َمِن  َخْريَ  ِإنَّ  "   اْسَتْأِجْرُه 
هو  " ف  ،األخالقوهنا األمانة أمانة نيب هللا موسى يف العمل و  .)٢٦القصص:  (
العرض هكذا أمني على ما   يقو  املال، فاألمني على  العمل أمني على  على 

ومن  ٢  سواه" اإل  أدوات ،  االقتصادي  النظام  يف  األمانة  أمانة  سالمحتقيق  ي 
واملراهنات،   امليسر،  مثل  واحلظ  �لصدفة،  الكسب  وحترمي  واملكاييل،  املوازين 

املسلم نفس كل  يف  االستخالف  قاعدة  ترسيخ  إن كل    ،وكذلك  حيث 
تعامالت املسلم جيب أن تكون مببدأ األمانة يف ملك هللا ومال هللا، وال يكون  

ألي    نساناإل األمانة    شئمالًكا  �ب  من  تعامالته  وكل  مؤقتة،  ملكية  إال 
 .تعاىلاليت هي يف األصل ملك �   موالواالستخالف يف األ

 ) اإلهلية(السنن  دور العدل واألمانة يف حتقيق األمن االقتصادي :�لثًا

 : األمن االقتصادي مفهوم ) ١
االقتصادي   األمن  لفظ  ونستطيع  هو  إن  االقتصاد،  علوم  يف  حديث  لفظ 

تعريفه "   اليت متكنه من أن حييا  هو  القول �ن  املادية  الوسائل  املرء  أن ميلك 
يتمثل األمن االقتصادي يف امتالك   حياة مستقرة ومشبعة، و�لنسبة لكثريين 

يك و   فيما  النفسية  حاجتهم  إلشباع  النقود  الالئق    هيمن  واملأوى  الغذاء 
 

 .٦٨٩ص ،ا�لد الثاين  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
 .٢٦٨٧ص ،ا�لد الرابع ،املرجع السابق )٢
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األ الصحية  والتعليم"  ساسوالرعاية  نظام   هيو   ،١ية  أي  واجب  من  أمور 
توفريها أي    حيث  ،اقتصادي  يتصف  أن  االقتصادي ال ميكن  املنظور  من   "

و� �لفعالية  لألمن نسان إلاقتصاد  وإجراءات كافية  تدابري  فيه  تتوفر  مل  ما  ية 
االقتصادي، ونظم جيدة للضمان االجتماعي، حيث يكون مبقدور الناس أن  
يستجيبوا لتحد�ت احلياة ويتكيفوا مع التغريات االقتصادية واالجتماعية اليت  

عن   ويدرأوا  �م،  تنمية    أنفسهمحتيط  من  ويتمكنوا  واآلفات  الكوارث  خطر 
  .٢  "  أمًنا واستقرارًا أكثروسبل معيشيه  أفضل�م البشرية لتوفري حياة امكا�

�مني املوارد حلفظ األمن هو  األمن االقتصادي    مفهومأن    ونستنتج مما سبق
لإل النفسي  وجههو  والذي    ،نسانواالستقرار  على  قال   ،رضاأل  أهم كائن 

َبِين  "  :  تعاىل الطَّيَِّباِت   آدمَولََقْد َكرَّْمَنا  ِمَن  َناُهْم  َوَرزَقـْ َواْلَبْحِر  اْلَربِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهْم 
تـَْفِضيًال  َخَلْقَنا  ِممَّْن  َعَلى َكِثٍري  هذ    ،)٧٠اإلسراء:  ("    َوَفضَّْلَناُهْم  وصول  و�مني 

   .والسرقة املوارد واحلفاظ عليها من الظلم بكل صور مثل االحتكار والسلب

 :سالمىن األمن االقتصادي يف اإلمع  ) ٢
اإل لإل  سالمحرص  يضمن  معني  حد  وتوفري  الفقر  حماربه  احلياة    نسان على 

   . ي حد الكفاف وحد الكفايةسالمهذا يف النظام اإل يالكرمية، ومسُ 

 
القليط  )١ األ  ي،سعيد على حسن  لتحقيق  االسرتاتيجي  والنهضة  االقتصادمن  التخطيط  العربية   ،املعلوماتيةي  اململكة 

 .٤ص ،م)٢٠٠٧(، من الوطين �لر�ضاملعلومات واأل ةحبث مقدم ملؤمتر تقني ،السعودية
يعقوب    )٢ الدين  الكرمي االقتصادمن  األاهلول،    وأبحمىي  القرآن  العلوم    ،ي يف  املاليزيةيسالم اإلجامعه  الشريعة    ،ة  كليه 

 .١٤ص ،والقانون 
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الكف من  لغة:  الكفاف  غري ،  .. ."  من  حاجته  مقدار  أي  وقوته كفاف: 
 . ١  ذلك ألنه يكف عن سؤال الناس ويغىن عنهم" يمسُ و ، ز�دة وال نقص

اتسعت الزكاة، ما خيرج به    إذا كل واحد منهما    إىل" الكفاية: هي ما يدفع  
 .٢  مراتب الغىن، وذلك معترب حبسب حاهلم" أدىن إىل من اسم الفقر واملسكنة 

اإل  يف  االقتصادي  استقرار    سالمواألمن  عن  من   نساناإلعبارة  واطمئنانه 
هذه   وصول  ضمان  وكذلك  وامللبس،  واملشرب  املأكل  من  احتياجاته  �حيه 

ملستحقيها واألمن  �لعدل  َربِّ "  :  تعاىلقال    ، االحتياجات  ِإبـَْراِهيُم  قَاَل  َوِإْذ 
ُهْم ِ��َِّ وَ  قَاَل   خراْليَـْوِم اْأل اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنـْ

 )١٢٦البقرة:  ("    َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصريُ   إىلَوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه َقِليًال مثَُّ َأْضَطرُُّه  
مل يتوافر للمسلم هذا    إذاواألمن هنا يضمن وصول الرزق ألهله ومستحقيه، و 

 إذا و   ،م لتوفري حد الكفاف لفقراء املسلمنيأمواهلاحلد كان على األغنياء بذل  
ما نستطيع أن  هو  و   ،فرادلأل  �لدولة فيجب حتقيق حق الكفاية  موالزادت األ

لأل االقتصادي  األمن  اآلن  عليه  اإلفرادنطلق  االقتصادي  والتشريع  ي  سالم، 
املسلم واحتياجاته حىت �من من اهلالك، ومن هنا نستنتج أن  حيفظ ضرور�ت  

 أموالاطمئنان املسلم حلفظ حقه وقوته يف  هو    سالماألمن االقتصادي يف اإل
و  �رة،  �رة    يفاملسلمني  ا�تمع  تسود  اليت  واألمانة  وبذلك  ىأخر العدل   ،

هي مراعاة تقوى هللا،    سالمتتحقق احلياة الطيبة " ومظاهر احلياة الطيبة يف اإل

 
 .٣٨١ص ،مرجع سابق ،ية يف لغة الفقهاءاالقتصادمعجم املصطلحات املالية و نزيه محاد،  )١
املاوردي،    وبأ  )٢ حبيب  بن  بن حممد  على  األاحلسن  الدينية  حكامكتاب  والوال�ت  أحتقيق  ،السلطانية  مبارك  :  محد 

 .١٥٦ص ،،م)١٩٨٩-هـ ١٤٠٩(، وىلالطبعة األ، الكويت  ،دار ابن قتيبة ةمكتب ،البغدادي
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التوزيع أي حتقيق متام الكفاية لكل فرد،    نتاجاإلمع وفرة   جانب   إىل وعدالة 
 . ١سيادة األمن يف ا�تمع" 

تعط  لقرآن�  وقد جاءت  فقال    يآية  االقتصادي  األمن  الَِّذي "  :  تعاىلمعىن 
وعطف األمن على اإلطعام   ،)٤قريش:  ("    َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ 

اجلائع ال    نسان اإلحيث إن    ، أن اخلوف �يت من احلاجة واجلوع  املشبع يعين
يشعر �ألمن، بل على العكس يشعر �خلوف، وجند آ�ت اجلنة ونعيمها من 

" :  تعاىلقال    ،؛ ألنه يف دار اخللدنسان أدل اآل�ت على كامل االطمئنان لإل
طه: (" )١١٩(َوأَنََّك َال َتْظَمأُ ِفيَها َوَال َتْضَحى    ) ١١٨(ِفيَها َوَال تـَْعَرى  ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع 

لإل  ،)١١٩  –  ١١٨ املثل  به  هللا  ضرب  ما  األمن   نسانوهذا  درجات  من 
آل كان  الذي  و   دماالقتصادي  حلفظ  هو  �جلنة  واالطمئنان  االستقرار 

و   آدماحتياجات   السالم،  نفس    هيعليه  هلا كل   األشياء كذلك  يسعى  اليت 
حيتاج    إنسان الدنيا  يف  ولكن  االقتصادي،  �ألمن  يشعر  حىت  الدنيا  يف 

 . العدل واألمانة واختاذ كافه التدابري لتحقيق هذا االطمئنان إىل نساناإل

 :عالقه األمن االقتصادي �لعدل واألمانة ) ٣

الكرمي صاحلة لكل زمان، ولن يستطيع أحد قصر املعىن يف    القرآنإن آ�ت  
سنالقرآناآل�ت   لذلك  حمدد؛  زمن  على  السنن   حاولية  �ستخراج  القيام 

االقتصادي،   �ألمن  واألمانة  العدل  بعالقة  األمن  و اخلاصة  يتحقق  حىت 
االقتصادي بوجود العدل واألمانة جيب توافر عدة عناصر يف أي جمتمع نذكر  

 : منها

 
 . ٤ص ،مرجع سابق ،يسالماإل االقتصاداالستثمار يف أمرية عبد اللطيف مشهور،  )١



-٢٨٦- 

 :اإلنفاق وجوب  ) أ
و   اإلنفاق العدل  أوجه  هو    اإلنفاقمن  ومجيع  والوقف  والصدقة  الزكاة 

 صورة  هيالفقراء واحملتاجني، و  إىلالتحويالت 

اليت    التمويل  صور  الفقر    تؤديمن  من  واخلروج  ��تمع  مرحلة   إىلللتنمية 
االقتصادي املوارد ،  األمن  بتحويل  ليقوم  ا�تمع  يف  العدل  دور  و�يت 

األغنياء   يد  من  يف    إىلاالقتصادية  تكنزها  وعدم  واحدة،    أيدي الفقراء  فئه 
ل الناس  موالاأل  تداولوهي صورة  َبْنيَ "    :تعاىلقال    ،بني  ُدولًَة  َيُكوَن  َال  َكْي 
ِمْنُكمْ  يتأتى إال بزوال   ،)٧احلشر:  (  "  اْألَْغِنَياِء  والشعور �ألمن االقتصادي ال 

قال  ،  الفقر ِيف  "    : تعاىلوعندما  َمْعُلومٌ أمواهلِ َوالَِّذيَن  َحقٌّ    ، )٢٤املعارج:  ("    ْم 
ملقادير معلومة من   الزكاة تضمن استمرارها يف    أموالكانت هذه اآلية فرًضا 

املستمرة  التنمية  للفقراء، وتضمن كذلك  األغنياء  الزكاة من  مال  واليت    ،بيت 
للمسلمني، وكذلك كل آ�ت احلث على    اإلنفاق تضمن األمن االقتصادي 

  نسان اإل  ألنَّ   ي؛سالموالرتغيب فيه هي كذلك ضامن للتنمية يف االقتصاد اإل
الكرمي، ومن آ�ت السنن للحث على    القرآنهللا يف    أمراملسلم ملتزم بطاعة أو 

 : ما يلي اإلنفاق

َفْقُتْم "  :  تعاىلقال   - ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر لَُه َوَما أَنـْ
الرَّازِِقنيَ   شئ ِمْن   َخْريُ  َوُهَو  ُخيِْلُفُه  املضاعفة    ،)٣٩سبأ:  (  "فـَُهَو  سنه  هنا  و�تى 

أي: ما تنفقونه فيما أ�حه هللا    ويكون املعىن"  اإلنفاقوالرزق والعطاء مقابل  
على   املسلمنيأواللكم كالنفقة  من  احملاويج  وعلى  وأقاربكم  هللا    ،دكم  فإن 
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مبا   وما    أكثرهو  خيلفه  الدنيا  يف  األهو  منة  يف  منه  ونستطيع  ١ة" خر أعظم   ،
 .٢من ماله"  أكرب" قضت سنته يف املتصدق أن يكون انتفاعه مباله  القول �نه

ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه ا�َِّ فَ "    :تعاىلقال   - الروم: (  "  ِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ أولَوَما آتـَيـْ
الزكاة  ،)٣٩ لدافعي  املضاعفة  يف  سنتة  تظهر  الوسيلة    وهنا  هي  هذه   "

من   عوض  وال  رد،  انتظار  وبال  مقابل  بال  إعطاؤه  املال:  ملضاعفة  املضمونة 
هو الذي يبسط الرزق ويقدر؟ أليس  هو  الناس، إمنا هي إرادة وجه هللا، أليس  

 .٣  الذي يضاعف إذن للمتقني ابتغاء وجهه"هو املال ومينع ؟ ف  يالذي يعط

"   ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ أولَوأَْنِفُقوا َخْريًا ِألَنـُْفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَ "  :  تعاىلقال   -
يتأتى �لفالح ويعود    اإلنفاقيف أن    تعاىلوهنا تظهر سنة هللا    ،)١٦التغابن:  (

هم أن ينفقوا اخلري مر �هو  و   نفسهم" فهم ينفقون أل  ،�خلري على املنفق نفسه
نفقه لذوا�م"   نفسهمأل ينفقونه كأنه  يـُْنِفُقوَن "  :  تعاىلقال    ،٤  فيجعل ما  َوَال 

َأْحَسَن َما َكانُو   ُ ا نـََفَقًة َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة َوَال يـَْقطَُعوَن َواِدً� ِإالَّ ُكِتَب َهلُْم لَِيْجزِيـَُهُم ا�َّ
مقابل ــــــ    اإلنفاق  هيو   ــــــ  تعاىلوهنا تظهر سنة هللا    ،)١٢١التوبة:  ("    يـَْعَمُلونَ 
 .ةخر يف األ  وأ دنيو�ً  كان  سواء ،اجلزاء

فَِإنَّ ا�ََّ بِِه   شئَلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن  "  :  تعاىلقال   -
عمران:  ("    َعِليمٌ  السنة    ، )٩٢آل  تظهر  مقابل   اإلهلية وهنا  اإلهلي  الرب  بنيل 

الوافر وتصيبوا إحساين العزيز    يلن تدركوا بر   لعباده  تعاىل، فيقول هللا  اإلنفاق

 
 .٢٣٣ص  ،ا�لد السابع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .٨٨ص ،جزء �لث ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٢
 .٢٧٧٢ص ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن  ،قطبسيد  )٣
 . ٣٥٩١ص ،ا�لد السادس ،املرجع سابق )٤
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الدنيا واأل اليت شرعتها لكمخر يف  تنفقوا يف وجوه اخلري  " والرب كمال   ة حىت 
معا �لكيفية و�لكمية و�ما  يعظم  قد  اخلري  إذ  نوعه:  ، ١  "   اخلري ومشوله يف 

وكلها آ�ت    ،ةخر األ  واملقابل سواء يف الدنيا أهو  أن الرب    أيًضاوميكننا القول  
السنن   على    اإلهليةمن  حتث  و   اإلنفاقاليت  املؤمن،  ضامن    هيللمسلم 

للن التمويل  اإل هو  الستمرار  ��تمع  والتنمية  العدل   إذاي  سالمض  توافر 
 ي.سالمواألمانة يف اجلمع والتوزيع هلذه املوارد اخلاصة �لنظام اإل

 : جترمي الر�  )ب
، وذلك ألن الز�دة الطبيعية موالمتركز األ  وذلك مبنع  ،وجترمي الر� من العدل

الرزق    مواللأل لقاعدة  مناف  والر�  والر�،  �إلقراض  وليس  �لعمل  تكون 
" اقتضت سنه هللا يف اخللق أن    وجيب أن ننبه أنه  ، رضاأل  �لسري واجلهد يف

نال إال اليت قدرها واملعايش اليت يسرها ال ت  األقوات هذه األرزاق اليت ضمنها و 
كل من رزقه على األ  تعاىل، وهلذا رتب هللا سبحانه و يؤديجبهد يبذل، وعمل  
اْأل "  ه فقال:  أرضاملشي يف مناكب   َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  فَاْمُشوا ِيف   رضُهَو  َذُلوًال 

فمن مشى أكل ومن كان   ،)١٥امللك:  ( "    النُُّشورُ   إليهَمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه وَ 
 .٢قادرًا على املشي، ومل ميش كان جديراً أال �كل"

ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّرَِ� َفَمْن َجاَءُه  "  :  تعاىلقال   - َلُه َما   هي َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَ َوَأَحلَّ ا�َّ فـَ
فَ   إىل ُه  أمر َسَلَف وَ  َعاَد  َوَمْن  َخاِلُدونَ   أصحاب ِئَك  أولا�َِّ  ِفيَها  ُهْم  البقرة: ("    النَّاِر 

ة،  خر اخللود يف النار، وهذا اجلزاء يف األهو وهنا يكون جزاء آكل الر�  ،)٢٧٥

 
 .٥ص  ،اجلزء الرابع ،مرجع سابق ،تفسري التحرير والتنويرعاشور، ابن حممد الطاهر  )١
 .٤٢ص ،مرجع سابق ،سالم الفقر وكيف عاجلها اإل مشكلةيوسف القرضاوي،  )٢
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ويفنيها،    تعاىلالر� ميحقها هللا    أموال�ن    يتقتض  تعاىلأما يف الدنيا فان سنته  
 . الر� طريقها للفناء أموالفكل 

ُ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ "  :  تعاىلقال   - ُ الّرَِ� َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َوا�َّ البقرة: ("  َميَْحُق ا�َّ
الر�    وهذه  ،)٢٧٦ م، أمواهلميحق هللا    ��ماآلية تعرب عن سنة هللا يف آكلي 

" إن سنتة قضت يف عابد املال الذي  .واحملق إذهاب الربكة واهلالك هلذا املال
يكون   أن  مقابل  بدون  ر�  �خذه  مبال  إال  معسرًا  بنظر  وال  معوزًا  يرحم  ال 

للثروة الشريفة  الثمرة  من  �عمً   هيو   ،حمروًما  صاحبها  عند  كون  شريًفا  عزيزًا  ا 
لكونه مصدرًا خلريهم والتفضل عليهم وإعانتهم على زمنهم، كما يكون    ،الناس

املال فخر حمروًما يف األ ثواب  انتفاعه مباله هذا الضرب من هو  ة من  يف عدم 
 .١االنتفاع كمن حمق ماله وهلك"

الَِّذيَن آَمُنوا َال �َُْكُلوا الّرَِ� َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا ا�ََّ لََعلَُّكْم   َ�أَيـَُّها"  :  تعاىلقال    -
عمران:  ("    تـُْفِلُحونَ  سنت  ،)١٣٠آل  تظهر  �   هوهنا  �يت  سبحانه  الفالح  ن 

واحملبة   فتتحابون،  والتعاون  �لرتاحم  دنياكم  يف  الر�  عن  واالبتعاد  هللا  بتقوى 
 .٢  "   السعادة أساس

 : جترمي الربح غري الشرعي واالحتكار  )ت
نشر العدل يف    أنواعنوع من  هو  من الظلم، وجترميه  هو  إن الربح غري الشرعي  

 ي تعط  أيًضا غري الشرعية مثل الرشوة واالحتكار، فهي    ر�حوتكون األ  ، ا�تمع
للتقدم   يؤدي بدون وجه حق وبال جهد وبدون عمل، وهذا ال  أمواال  فراداأل

�َُْكُلوا  "  :  تعاىلقال    ،والتنمية  َنُكْم ِ�ْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِ�َا  أموالَوَال  بـَيـْ اْحلُكَّاِم   إىلُكْم 
ِمْن   َفرِيًقا  تـَْعَلُمونَ   أمواللَِتْأُكُلوا  ُتْم  َوأَنـْ ِ�ْإلِمثِْ  وكل هذه   ،)١٨٨البقرة:  ("    النَّاِس 

 
 .٨٨ص ،جزء �لث ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
 .١١٢ص ،جزء رابع ،املرجع سابق )٢
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ا�تمعات   أعمالهي    عمالاأل يف  وبيوت    ، ظاملة  نفذت  ثروة  من  وكم   "
إال   سبب  من  لذلك  وما كان  فرقت،  ومجاعة  أهينت،  ونفوس  خربت، 

الكتاب  �دب هؤالء    و احلكام، ول  إىلاخلصام، واإلدالء �ملال   الناس �داب 
ينتسبون   ما حيفظ حقوقهم"  إليه الذي  هدايته  من  هلم  وإن كانت    ،١  لكان 

  آدم ستأيت عواقب الظلم وسنن الظلم يف املبحث القو   ، من الظلمأعماالكلها  
 . تعاىلهللا  مر�

َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن  َ�أَيـَُّها"  :  تعاىلفقال   - الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
  تعاىل وتظهر سنة هللا    ،)٩٠املائدة:  (  "  َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

لن يناله الفالح يف حياته، وإن أراد    عمالأن من يقوم �ذه املمارسات من األ 
 .عمالالفالح فعليه اجتناب هذه األ

 :شديد عقوبة املوازين واملكاييلت  )ث
مني وصول احلقوق االقتصادية للمسلم هي من األمن االقتصادي، ومن  إن �

دواعي األمن االقتصادي وجود العدل يف التعامالت كلها، والغش يف املوازين  
حيث إن املوازين واملكاييل تتعامل مع   ،الوصول اآلمن للمواردواملكاييل مينع  

على   احلفاظ  الشريعة  مقاصد  ومن  �ملسلمني،  اخلاصة  االقتصادية  املوارد 
أ  موالاأل سرقته  االقتصادية،    ووعدم  املوارد  من  واملكاييل  واملوازين  �بها، 

واليت   ، نتجات امل  أنواعويكون منها احلبوب الزراعية واملنتجات املصنعة ومعظم  
قال   األمانة،  فيها  َفرَِهاٌن "  :  تعاىلجيب  جتَُِدوا َكاتًِبا  َوَملْ  َسَفٍر  َعَلى  ُتْم  َوِإْن ُكنـْ

ْليُـَؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن َأَمانـََتُه َوْليَـتَِّق ا�ََّ رَبَُّه َوَال َتكْ  ُتُموا َمْقُبوَضٌة فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعًضا فـَ
ِمبَا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ الشََّهاَدَة َومَ   ُ ْلُبُه َوا�َّ قـَ   إذا ف ،)٢٨٣البقرة:  ("    ْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِمثٌ 

 
 .١٨٣ص ،جزء �ين ،املرجع سابق )١
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األ األ  فرادتعدى  حقوق  يف  خر على  األمانة  ضاعت  واملكاييل  املوازين  يف  ين 
املسلمني،   بني  احلقوق  لضياع  وذلك  االقتصادي؛  األمن  واختل  ا�تمع، 

املوازين واملكاييل حيقق األمن االقتصادي يف ا�تمع، والغش  فااللتزام بقواعد  
ألنه " من مظامل العباد    حمرمهو  يف املوازيني واملكاييل من الظلم يف التعامالت و 

امليزان عظيم، واخلالص منه حيصل   أمرفيه أبعد، والتشديد يف  و واملساحمة والعف
ا أمر مكيًال، بل لكونه  .. وحترمي ذلك يف املكيل ليس لكونه  .حببة ونصف حبة 

ف فيه،  والنصفة  العدل  ترك  األهو  مقصوًدا  مجيع  يف  فصاحب  عمالجار   ،
الويل"  خطر  يف  تطهري    ١امليزان  جيب  االقتصادي  األمن  يتحقق  حىت  لذلك 

 .الظلم أنواعاحلياة من كل 

ًبا قَاَل َ�قـَْوِم اْعُبُدوا ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُُه   إىلوَ "  :  تعاىلقال   - َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعيـْ
ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإّينِ َأرَاُكْم ِخبَْريٍ َوِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط  َوَال تـَنـْ

َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِ�ْلِقْسِط َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا   َوَ�قـَْومِ   )٨٤(
اْأل  سنته    ،)٨٥  ،٨٤د:  هو ("  )٨٥(ُمْفِسِديَن    رضِيف  اآلية  أن    تعاىلوتظهر  يف 

واملكاييل   املوازين  يف  والفساد  إىل  يؤدي الغش  الظلم  وينشر  أنَّ  و   ،العذاب 
 .عاقبتهما النار والعذاب 

"    ، يف املوازيني واملكاييل  فرادحتقيق األمن االقتصادي لأليف  للدولة دور كبري  
ن  �  تعاىلنه هللا ا ضرور� بيَّ أمر الدولة لتنظيم املوازيني واملكاييل تعترب    ةن سلطإف
وينأ ليهديهم  لقومه  السالم  عليه  شعيب  وحدة  رسل  هللا  بعبادة  حيا�م  ظم 

  والبعد عن الفساد...

 
 . ١٨ص ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق  ،حياء علوم الدينإحامد الغزايل،  أبو )١
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املراد   واملكيال  الوزن  والتنفيذية يف حتديد حجم  التشريعية  السلطة  هلا  والدولة 
والكمي  النوع  حيث  من  وذلك  األ  ةتطبيقه،  بني  ويعرف  دقيق    سواقمبقياس 

األ،  االقتصادية نرى  بني  حيث  قد    أممعراف  والدولية  العلمية  �يئا�ا  العامل 
من   بعضا  واألوقية   أنواع استعملت  مثال كالرطل  الوزن  املكاييل وحجم  تلك 

 ة.وبقيام العدل يتحقق األمن االقتصادي للدول ،١  وغري ذلك..." ووالكيل 

 :وارد ومراعاة قاعدة االستخالفامل يف  سرافاإلعدم  )ج
عدم   مراعاة  ا�تمع  يف  األمانة  قاعدة  من  وفهم  واستيعاب  اإلسراف 

دور   إذا ف  ؛االستخالف ويفهم  االستخالف  معىن  يدرك  أن  املسلم    هاستطاع 
وجيب عليه   ،امتالك مؤقتهو  ن ما ميلكه من الدنيا  أو   ،احلقيقي يف اإلعمار

األ لأل  أمرو تنفيذ  احلقيقي  للمالك  يكون    ،موالوالنواهي  التحقيق هو  بذلك 
لألمن   الشريعة    ،االقتصادي الفعلي  إن  حيث  حاربت    يةسالماإلوذلك 

من اخلريات يرشد� أال نسرف    تعاىلنجد أن ما استخلفنا فيه هللا  فاإلسراف،  
  ويظهر العقاب  عدم حب هللا للمسرفني  ظهري  سرفناأو   مرخالفنا األ  وول  ،فيها

اإلسراف    ،للمسرفني عن  تنفيذه  يإهل  أمرفاالبتعاد  فرتشيد    ؛جيب   "
الكفاية أي   الشريعة �صطالح حد  مبا عرب عنه فقهاء  االستهالك واالكتفاء 

للمعيشة الالئق  أ  ،املستوى  الفضل  توجيه  االقتصادي    وو�لتايل    إىل الفائض 
فهذاالتنمية  اإل  ،  اجتماعى"  سالم يف  وسلوك  ديين  تؤثر    .٢  موقف  وبذلك 

 .االقتصاديلألمن  يؤديقاعدة االستخالف على التنمية، وكل هذا 

 
احلليس  )١ صاحل  بن  نواف  شعيباالقتصاداملنهج  ،  ينواف  هللا  لنيب  واملوازين  املكاييل  يف  سابق  ،ي   ،مرجع 

 .٣٠٢:٢٩٩ص
 . ١٢٨ص ،مرجع سابق ،سالمي يف اإلاالقتصاداملذهب ، يمد شوقي الفنجر حم )٢
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َهلُْم "  :  تعاىلقال   - َفُقوا  َوأَنـْ ِمْنُكْم  آَمُنوا  فَالَِّذيَن  ِفيِه  ُمْسَتْخَلِفَني  َجَعَلُكْم  ِممَّا  َوأَْنِفُقوا 
هللا    ،)٧احلديد:  ("    َأْجٌر َكِبريٌ  سنة  تظهر  من    تعاىل وهنا  فيه  استخلفنا  فيما 

 . املوارد االقتصادية �ن إنفاقها على مراد هللا �يت �ألجر الكبري من هللا
ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا   آدمَ�َبِين  "  :  تعاىلقال   -

اْلُمْسرِِفنيَ  حيُِبُّ  َال  ن االستخالف حيتم على إوكذلك ف،  )٣١األعراف:  ("    ِإنَُّه 
 تعاىل  هوهذه اآلية تظهر سنت   ،اليت استخلفهم فيها  موالهللا يف األ  ةطاع  فراداأل

 . يف أن املسرف بعيد عن حب هللا سبحانه
واستخلفه عليها حتتم على   أموالمن    نسانلإل  تعاىلفاألمانة اليت أعطاها هللا  

من حيث إنفاقها   موالالعدل يف هذه األ   ةااللتزام �ألمانة وإقام  نساناإلهذا  
اج فرائضها واحلفاظ عليها، وكل هذا من أخر وتوزيعها وإعطائها ملستحقيها و 

أمانة االستخالف يف مال هللا، وبذلك نستطيع القول أن قاعدة االستخالف  
اعدة قائمة  ق  هيه وما ميلكه، و أموالقاعدة حاكمة لتصرفات املسلم كلها يف  
                                        .على العدل يف التشريع واألمانة يف التطبيق

 

يف    ا وأخريً  املخالف  على  العقوبة  تشديد  يف  الدولة  دور  يظهر  أن  جيب 
على  العقوبة  وتشديد  مفعلة،  بقوانني  الر�  حترمي  فيجب  املالية،  املعامالت 

، وكذلك جيب التأكيد على األمانة والعدل يف توزيع  أمراحملتكر واملرتشي واملق
من يروج  اإلرث بصورة صحيحة شرعاً وقانو�ً، وكذلك من العدل عقاب كل  

هللا    أمره بقوانني قوية مفعلة تردع كل من تسول له نفسه خمالفة أو تداولللر� وي
يف   تعاىل واألمانة  القوانني  هلذه  التطبيق  يف  والعدل  االقتصادية،  القوانني  يف 

الدولة �لعدل واألمن االقتصادي، فكل   أفرادما يشعر  هو    موالتوزيع هذه األ
ما يكون مستحق�ا هلا فعلي�ا، وليس مغتصبها وال إال عند  موالفرد لن ينال األ 
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األ حقوق  على  األخر معتد  بني  املعامالت  تضبط  وبذلك  ليناهلا،   فراد ين 
األ ألن  وذلك  االقتصادي؛  �ألمن  الطمأنينة    فرادويتمتعون  يسودهم  سوف 

 . عناءو م بال ظلم أإليهم ستؤول أمواهل�حساسهم �لعدل واألمانة وثقتهم �ن 
 

 

 

 

 املطلب الثالث 

 الطمأنينة االقتصادية انالشكر واالستغفار حيقق

يف هذا املطلب سوف نتحدث عن الشكر واالستغفار ودورهم يف االقتصاد  
يهاجم  سالماإل وقد  البحث    أصحاب ي،  من  اجلزء  هذا  املادية  االجتاهات 

االقتصاد  أن  نذكر  ولكننا  االقتصاد،  يف  �لروحانيات  املاديني  إميان  لعدم 
املادية و هو  ي  سالماإل ف  األخالقاقتصاد جيمع بني  اقتصاد  هو  والروحانيات، 

إبراز وتوضيح دور    حاولجنب مع املادية؛ لذلك سن  إىلأخالقي وروحي جنًبا  
ولكنه    ، ليس الشكر �للسان فقطهو  الشكر الذي نقصده، و   الشكر وماهية

معنوي، و�ثريمها على االقتصاد من هو  شكر فعل، وكذلك دور االستغفار و 
 .حيث الطمأنينة االقتصادية، وهي كذلك حالة معنوية 

 معىن الشكر   :أوالً 

 . والثواب (الشكر) عرفان النعمة وإظهارها والثناء �ا، ومن هللا: الرضا 

اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل "  التنزيل العزيز    يف(الشكور): مبالغة الشاكر، و 
 . )١٣سبأ:  ("  ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ 
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ويقال: شكر هللا، و�    ،.ذكر نعمته وأثىن عليه �ا :وُشْكرا�ً  وشكر له ُشْكراً،
العزيز:    يفو   ، نعمه َناُكْم "  التنزيل  َرزَقـْ َما  طَيَِّباِت  ِمْن  آَمُنوا ُكُلوا  الَِّذيَن  َ�أَيـَُّها 

ُه تـَْعُبُدونَ  ُتْم ِإ�َّ ومن صفات هللا عز وجل    ،)١٧٢البقرة:  ("    َواْشُكُروا ِ�َِّ ِإْن ُكنـْ
 .١املثيب املنعم �جلزاء  

  "   حماِبّه ظاهراً و�طناً   نواع�  إليهوالتقرب   القيام له بطاعته، هو  ما الشكر فأ" و 
٢. 

"  تعاىلقال   َتْكُفُرونِ :  َوَال  ِيل  َواْشُكُروا  َأذُْكرُْكْم  " ،  )١٥٢البقرة:  (  "  فَاذُْكُروِين 
وتنت معصيته،  من  واحلياء  بفضله  �العرتاف  تبدأ  درجات،   �   هي والشكر 

والقصد   لشكره،  و   إىل�لتجرد  بدن،  الشكر يف كل حركة  لفظة   يفهذا  كل 
 .٣  كل خفقة قلب"  يفلسان، و 

َناُكْم َواْشُكُروا ِ�َِّ ِإْن   َ�أَيـَُّها"  :  تعاىل  ولهقيف   الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقـْ
تـَْعُبُدونَ  ُه  ِإ�َّ ُتْم  هللا    ،)١٧٢البقرة:  ("    ُكنـْ عبادته    تعاىليوجه  من  �ن  املؤمنني 

على النعم " ويوجههم للشكر أن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده    تعاىلشكره  
 . ٤  م �ن الشكر عبادة وطاعة يرضها هللا من العباد"ليهإبال شريك، فيوحى 

َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيُْرُج نـََباتُُه �ِِْذِن رَبِِّه َوالَِّذي َخُبَث َال َخيُْرُج ِإالَّ َنِكًدا : "  تعاىلقال  
القلب  "والشكر ينبع من ،)٥٨األعراف:  ("  َكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآلَ�ِت لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ 

الشاكرين   وهلؤالء  الطيب،  واالنفعال  الطيب  االستقبال  على  ويدل  الطيب 
 

 .٤٩ص ،مادة شكر ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )١
 . ١٨٦ص ،مرجع سابق ،حممد عزيز مشس :حتقيق ،الفوائد ، ةابن قيم اجلوزي )٢
 .١٤ص ،ولا�لد األ ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٣
 . ١٥٦ص ،ولا�لد األ ،املرجع السابق )٤
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اآل� تصرف  واالستجابة  التلقي  حيسنون  �ا  ت؛ الذين  ينتفعون  الذين    ،فهم 
 . ١  " ويصلحون هلا ويصلحون �ا

هللا،    يبل �لقلب و�ألفعال اليت ترض  ،والشكر للنعمة ال يكون �للسان فقط
على   والشكر  املعصية،  وعدم  الطاعات  يف  استعماهلا  الصحة  على  فالشكر 

اج الزكاة، والشكر على أخر و ،  املتزن، واإلعمار   اإلنفاقاستخدامها يف    موالاأل
أنه مل يقصر �خللق عن شكر   اعلم  يكون على مراد هللا، و"  أن  النعم جيب 

اجلهل إال  وال    النعمة  النعم،  معرفة  عن  والغفلة  �جلهل  منعوا  فنهم  والغفلة، 
النعمة إال بعد معرفتها، مث إ�م إن عرفوا نعم ظنوا أن الشكر    ةيتصور شكر 

عليها أن يقول بلسانه: احلمد �، الشكر �، ومل يعرفوا أن معىن الشكر أن 
 .٢طاعه هللا عز وجل"  هي و  ،يستعمل النعمة يف إمتام احلكمة اليت أريدت �ا 

 معىن االستغفار   :�نًيا

ف عنه  وعفا  سرته  ومغفرة:  وغفراً�  غفرًا  ذنبه:  له  هللا  غافر هو  (غفر): 
 .و(للمبالغة) غفور وغفار

 . (اغتفر) له ذنبه: غفره له 

"  :  تعاىلقال  .  ٣  (استغفر) هللا ذنبه، ومن ذنبه، ولذنبه: طلب منه أن يغفره
ُْم ِإْذ ظََلُموا   َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا ا�ََّ َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا�ََّ   أنفسهمَوَلْو َأ�َّ

 . )٦٤النساء:  ("  تـَوَّاً� رَِحيًما

 
 .١٣ص ،ا�لد الثالث ،املرجع السابق )١
 . ٥١٢ص ،ا�لد الثالث ،مرجع سابق  ،حياء علوم الدينإالغزايل، أبو حامد  )٢
 .٦٥٦ص ،مادة غفر ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،الوسيطاملعجم  )٣
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من الذكر والدعاء، وميكن أن يكون استغفارًا   اواالستغفار ميكن أن يكون نوعً 
ذنب االستغفار    ،من  اجتناب  هو  و"  على  التائب  وعزم  هللا،  على  اإلقبال 

مع الصدق واإلخالص � يف ذلك، وأما االستغفار   ،إليهالذنب وعدم العود  
 .١  "  �للسان عقب الذنب من دون هذا التوجه القليب فليس استغفارًا حقيقي�ا

َأَجٍل ُمَسم�ى   إىلُميَتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا    إليهَوَأِن اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ تُوبُوا  "  :  ىلتعاقال  
د: هو ("  َويـُْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإْن تـََولَّْوا فَِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َكِبريٍ 

مينُّ ،  )٣ هللا  أن  والتوبة  االستغفار  مثرات  من  أن  اآلية  بينت  على   وقد 
الدنيا يف  العاجل  �لثواب  و صاحبهما  أنكم  ."  وتبتم    إذااملراد    إليه استغفرمتوه 

 ٢الرزق والعيش احلسن"  أسباب هيأ لكم 

تُوبُوا  "  :  تعاىلقال   مثَُّ  رَبَُّكْم  اْستَـْغِفُروا  ِمْدرَارًا   إليهَوَ�قـَْوِم  َعَلْيُكْم  السََّماَء  يـُْرِسِل 
ًة   "إن االستغفار والتوبة   ، )٥٢د:  هو ("    قـُوَِّتُكْم َوَال تـَتَـَولَّْوا ُجمْرِِمنيَ   إىلَويَزِدُْكْم قـُوَّ

 . ٣  يف إنزال املطر" هللا من الذنوب واخلطا� سبب إىل

يـَُتوبُوَن  "    :تعاىلقال   رَِحيمٌ   إىلَأَفَال  َغُفوٌر   ُ َوا�َّ َوَيْستَـْغِفُرونَُه    ) ٧٤(املائدة:    "  ا�َِّ 
عظيم املغفرة واسع الرمحة، يقبل التوبة عن عباده، ويغفر هلم ما    تعاىل"إن هللا  
 .٤  هم آمنوا وأحسنوا فيما بقى"  إذاسلف، 

 

 
 .٢٤ص ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيمحممد رشيد رضا،  )١
 .٢٩٤ص ،ا�لد الرابع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )٢
 .٣٢٦ص  ،ا�لد الرابع ،املرجع السابق )٣
 .٤١٩ص ،جزء سادس ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيممد رشيد رضا، حم )٤



-٢٩٨- 

 معىن الطمأنينة االقتصادية  :�لثُا

اإل االقتصادي  والروحية،  هو  ي  سالموالنظام  املادية  بني  ويدمج  خيلط  نظام 
ن العمر بيد هللا  حيتوى على عقيدة وشريعة " عقيدة متأل القلب إمياً� � هو  ف

ف بيد هللا،  الدماء    غري هللا؟من  خياف    لماوالرزق  تكفل حرمة  اليت  والشريعة 
جهة    موالواأل من  �لزكاة  احلاجة  حد  للجميع  وتكفل  جهة،  من  واحلرمات 
   .١  " يةنساناإلضمان للحرية والكرامة  أكرب ، وهذاىأخر 

ونستطيع أن نقول أن الطمأنينة االقتصادية ال تنشاأ إال من اجلزء العقدي يف 
اإل اخلالق سالماالقتصاد  مراد  على  تصرفاته  �ن  مؤمن  املسلم  إن  حيث  ي، 

و  واسعة  خبطى  فيسري  الوفري،  �خلري  له  ستايت  لعقيدته  هو  سبحانه  مطمئن 
 . هذه الطمأنينة  إىلومطمئن �ن لشريعته ما يدعوه 

 :من التفصيل شئهللا ب مروهذا ما سنوضحه يف املبحث التايل �
طامنه.  ويقال:  وخفضه،  سكنه  واستقر.  أ (اطم  (طمأنه):  وثبت  سكن  ن): 

القرار، واطمأيقال: اطم ن القلب، وحنوه: سكن بعد  أ ن جالًسا، واطمأن به 
 انزعاج ومل يقلق.

القلق  وعدم  والثقة  االطمئنان  مضادها    ةوكلم،  ٢(الطمأنينة):  الطمأنينة 
 .الطمأنينة االقتصادية مضادها الفقر مصطلح ماأ، اخلوف

، أيًضاروح  هو  بل    ،ليس جسًدا ماد�� فقط  يةسالماإل  ةيف العقيد  نساناإلإن  
الثنائي املادي    أساسهذا الكائن على    يةسالماإلوقد راعت الشريعة   تكوينه 

   .واملعنوي
 

 بتصرف. ١٢٢،١٢١ص، مرجع سابق ،ية املعاصرة االقتصادواملذاهب  سالماإليوسف كمال،  )١
 .٥٦٧،٥٦٦ص ،مرجع سابق ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط )٢
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معنوية  حالة  عن  نتحدث  فأننا  االقتصادية  الطمأنينة  عن  نتحدث  وعندما 
اإل االقتصادي  النظام  ظل  يف  املسلم  �ا  على   هيو   .يسالميتمتع  ترتتب 

النوع من االستقرار إال    ي استقرار سياس واجتماعي واقتصادي، وال �يت هذا 
االطمئنان    إىل  هبدور   يؤدي، والذي  أوالبعد حتقق نوع من االطمئنان املادي  

العدل،  وكذلك  املنتج،  العمل  �نتشار  املادي  االطمئنان  ويتحقق  املعنوي، 
ا�تمعات   يف  وذل  يةسالماإلواألمانة  الفقر؛  عن  متاًما  من واالبتعاد  ألنه  ك 

الفقر وخطره    نساناإلالكوارث على االطمئنان يف نفس    أكرب " وليس بالء 
لإل واخللقي  الروحي  اجلانب  على  يشمل  نسانمقصورًا  وإمنا  اجلانب   أيًضا، 

وأهله  لنفسه  وحاجا�ا  احلياة  ضرور�ت  جيد  ال  الذي  فالفقري  منه،  الفكري 
 .١  " وولده، كيف يستطيع أن يفكر تفكريًا دقيًقا

َلُهْم َكاَن أوالَوَال تـَْقتُـُلوا  "  :  تعاىلقال   ُكْم ِإنَّ قـَتـْ دَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإ�َّ
 قالو  ، )٣١اإلسراء:  ("  َكِبريًاِخْطًئا  

ُهمْ أوال َوَال تـَْقتُـُلوا  " : تعاىل   . )١٥١األنعام: ("  دَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإ�َّ

فقدان العاطفة والتوازن النفسي   إىل  يؤديومن هذه اآل�ت يتضح أن الفقر  
جتاه   ين  األبناءحىت  لذلك  اآل�ء؛  ميلك  ما  أغلى  قتل   هيوهم  عن  الرحيم 

الوالد بولده ألنه �  تعاىلحيث " إن هللا    األبناء عن قتل    يأرحم بعباده من 
لذلك  ف  .٢  د"والاأل الفقر؛  وجود  مع  أبًدا  االقتصادية  الطمأنينة  توجد  ال 

   .ي الفقر ليحقق الطمأنينةسالمحارب النظام االقتصادي اإل
 

 
 .١٦ص ،مرجع سابق ،سالم الفقر وكيف عاجلها اإل مشكلةيوسف القرضاوي،  )١
 . ٢٨ص ،اجلزء الثالث ،مرجع سابق ،تفسري القرآن العظيمالفداء بن كثري،  بوأ )٢
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 ) اإلهليةالشكر والطمأنينة االقتصادية (السنن  :رابًعا

" :  تعاىلفقال    ،شكر أفعالهو  الشكر للنعم ليس شكرًا �للسان فقط، بل  
ويالحظ من    ،)١٣سبأ:  ( "    اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ 

أن اعملوا � آل داود من    ، ومعناهعمالمعىن اآلية أن الشكر � يكون �أل
واأل "    عمالالطاعات  النعمة  على عظيم  �ا شكر هللا  تؤدون  ما  الصاحلات 

ما فرضه من طاعته    أداءووجوب شكر هللا على نعمه وفضله، وذلك بذكر و 
نعم؛  ١  وتوحيدة" واملال    ةفالشكر على  الزكاة ملن    أداءهو  الرزق  بدفع  حقه 

فإن    ؛الدولة  أفرادللطمأنينة لكل    و�لدولة، وهذا االلتزام يدع  مريتوىل هذا األ
وإن كانوا   الزكاة،  بيت  من  الكفاية  حد  ضامنني  فهم  فقراء    أصحاب كانوا 

على    أعمال مطمئنون  و أمواهلفهم  بسداد أعماهلم  املسلمني  �لتزام  وذلك  م، 
وهذا   الزكاة،  مصارف  من  الغارمني يف مصرف  نصيب  لوجود  وذلك  الزكاة، 

ينة االقتصادية هلا  ، والطمأنيسالماإليبعث �لطمأنينة االقتصادية يف ا�تمع  
مطمئن  هو  أن يعمل و   نساناإلي تضمنها ليستطيع  سالميف النظام اإل  أدوات 

 : اقتصاد�� ومنها

 : حد الكفاية والطمأنينة االقتصادية ) أ

" املطعم وامللبس واملسكن وسائر ما البد منه على ما يليق  هو  حد الكفاية  
وتطبيق    .٢  يف نفقته" هو  حباله، بغري إسراف وال إقتار، لنفس الشخص وملن  

َا  "   :  تعاىلفقال    ،الزكاة يف مصارفها الشرعية  أموالحد الكفاية يكون على   ِإمنَّ
ِلْلُفَقَراِء   الّرِقَاِب الصََّدقَاُت  َوِيف  قـُُلوُ�ُْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َها  َعَليـْ َواْلَعاِمِلَني  َواْلَمَساِكِني 

 
 .٢١٦ص  ،ا�لد السابع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .١٩١ص ،اجلزء السادس ، الطباعة املنريية إدارة ،ا�موع املهذب وشرحهزكر� حيىي بن شرف النووي،  بوأ )٢
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َعِليٌم َحِكيمٌ   ُ التوبة:  " (  َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا�َِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن ا�َِّ َوا�َّ
أن   )،٦٠ أن    أولويالحظ  جيب  والذي  واملساكني،  للفقراء  منها  مصرفني 

استقرار    يطبق يضمن  والذي  الكفاية،  حد  مو   نساناإلعليهم  ه رداعلى 
 .القتصاديةا

الصدقات و  ِيف "  :  تعاىلفقال    ،اخلريى  اإلنفاقكذلك  ُأْحِصُروا  الَِّذيَن  لِْلُفَقَراِء 
 رض َسِبيِل ا�َِّ َال َيْسَتِطيُعوَن َضْرً� ِيف اْأل 

َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًا َوَما   
 ينطبق القرآينوهذا النص  ،  ١  ) ٢٧٣البقرة:("    تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ ا�ََّ بِِه َعِليمٌ 

وهم" الكرام املعوزين، الذين تكتنفهم    ،من املستحقني لإلنفاق  أخرعلى نوع  
ظروف متنعهم من الكسب قهرًا، ومتسك �م كرامتهم أن يسألوا العون، إ�م  
يتحملون كي ال تظهر حاجتهم، حيسبهم اجلاهل مبا وراء الظواهر أغنياء من 

 . تجمل" ولكن ذا احلس املرهف والبصرية املفتوحة يدرك ما وراء ال  .تعففهم

 أفرادوصول الطمأنينة االقتصادية لكل  على    ونالحظ حرص اخلالق سبحانه 
لأل  احملتاجني حىت وإن مل جياهروا �حتياجهم    أخر ، وهذا ضمان  موالا�تمع 

االقتصادية بني كل   الطمأنينة  ا�تمع ممن جاهروا �الحتياج ومن    أفرادبنشر 
وتو  سالم  حالة  حيدث  و�ذا  احتياجهم،  مجيع  كتموا  بني  اجتماعي  ازن 

الطمأنينة   تتحقق  وبذلك  وكرامته،  قوته  على  الفقري  �من  حيث  مستو�ته 
 ا�تمع أفراداالقتصادية بني 

 

 
 . ٣١٥ص ،أولجملد  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١



-٣٠٢- 

 : مصرف الغارمني والطمأنينة االقتصادية  )ب

من   أداة  الزكاة  الدولة    أدوات تعترب  يف  الزكاة  و  ،يةسالماإلاإليرادات  متثل   "
ل ضمان  من  توفره  ملا  املستثمرين  حلماية  وأداة  لالستثمار   موال األ  رءوس دافًعا 

اليت  املشروعات  تعويض  يف  الغارمني  سهم  استخدام  ميكن  حيث  املستثمرة، 
القيام مبشروعات معينه ترفع   إىلمما يدفع املستثمرين    ة، كارث   و تتعرض لضائقة أ

   .١ "ينسبة املخاطرة فيها، وحيتاجها االقتصاد القوم
ومن هذا السهم حيدث اطمئنان للمستثمر �ن " مؤسسة الزكاة ال تقف من 

سلبي�ا موقًفا  الدين وفك أغالله عن   ،هؤالء  ربقة  تعمل على حتريرهم من  بل 
ل قد  دام  ما  الدين  هذا  حجم  يكن  مهما  وال  أعناقهم  سفه  غري  من  زمهم 

  .تعاىل�  ةمعصي
الشريعة   تكلف  ليقض  يةسالماإلوال  األصلية  حوائجه  بيع  ما   ياملدين  منها 

   .٢  عليه، بل يدع له مسكنه وأ�ثه ومتاعه وركوبته وكل ما يلزم ملعيشته"
حيث حيق   ،سهم الزكاة يضمن للمستثمر اإلفالت من الفقرأوهذا السهم من  

 له املطالبة به ألنه فريضة من هللا، 

للمستثمر هو  و   االستثمار    ييعط  ،أمان  للتشجيع على  االقتصادية  الطمأنينة 
ج يف  ألنه  وذلك  ا�تمع؛  يف  حرك  و والتنمية  تزيد  ، موالاأل  ةالطمأنينة 

الرتباط الشكر �لطمأنينة االقتصادية كما    اإلهليةاستخراج السنن    حاولوسن
 :يلي

 
 .١٤٣ص ، مرجع سابق ،يسالماإل االقتصاداالستثمارات يف مرية عبد اللطيف مشهور، أ )١
 . ٤٤ص ،مرجع سابق ،ية وشروط جناحهااالقتصادالزكاة ودورها يف عالج املشكالت يوسف القرضاوي،  )٢
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والشكر على   ،)٣٥القمر:  ("  نِْعَمًة ِمْن ِعْنِدَ� َكَذِلَك َجنِْزي َمْن َشَكرَ : "  تعاىلقال   -
أن الشاكرين يكون هلم   تعاىلالنعم يكون �إلميان والطاعات، ومن سنن هللا  

وذلك ألن "شكر    ي،شعور نفس هو  ة، والشكر  خر جزاء دنيوي وجزاء يف األ 
فاخلّري  البشرية،  النفس  يف  املقاييس  استقامة  على  دليل  ألن  النعمة  يشكر   

وأن النفس اليت تشكر هللا  ،  ...جزاوه الطبيعي يف الفطرة املستقيمةهو  الشكر  
النعمة بال بطر وال استعالء على اخللق،   التصرف �ذه  على نعمته تراقبه يف 

 . ١لشر والدنس والفساد"وبال استخدام للنعمة يف األذى وا
"   َوِإْذ �ََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديدٌ "  :  تعاىلقال   -

النعم  ،)٧إبراهيم:  ( الشاكرين سيزيدهم هللا من    هيو   ،وهنا �يت وعد هللا �ن 
" وإن كان وعد هللا ذاته   ،تالزم الشكر مع ز�دة النعم هيو   ،اإلهليةمن السنن  

حق واقع ألنه وعد  هو  مل يدركها، ف  وأ  سباب ك األأدر الطمئنان املؤمن،    فييك
   .٢  هللا"

اج حق  أخر ويالحظ أن الوعد من هللا أنه مع الشكر تكون الز�دة، أي مع  
 . وحل الربكة فيها موالمن الزكاة والصدقات يكون ز�دة األ موالاأل

ُهْم ِمَن إليهرَبـََّنا لُِيِقيُموا الصََّالَة فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َ�ِْوي  "  :تعاىلقال   - ْم َواْرزُقـْ
وملا حتقق األمن والرزق بدعاء نيب هللا   ،)٣٧إبراهيم:  ("  الثََّمَراِت لََعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

النعإ هذه  وتستمر  تدوم  حىت  الشكر  القرية  أهل  على  واجًبا    ،مةبراهيم كان 
 . أن الشكر يزيد ويدمي النعم تعاىلوهذه سنته 

تَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ "  :  تعاىلقال   - كذلك فالنعم    ،)٤٦الروم:  ( "    َولِتَـبـْ
وز�د�ا لدوامها  الشكر  تستوجب  وال حتصى  تعد  ال  وهذه    من هللا كثرية   "

 
 . ٢٨٩ص ،اجلزء الثالث عشر،مرجع سابق ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن  )١
 .٢٨٩ص ،اجلزء الثالث عشر ،املرجع سابق )٢
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النعم كلها وعقاهلا، فإن شكرت � نعمه عليك زادك منها"   النعمة هي كنز 
١. 

 ، )١٥سبأ:  ( " ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا لَُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ   " :تعاىلقال  -
النعم يف سب عمل هلم يف حدائقهم    ولكن" ال  ، بكثرة حدائقهم  أ وهنا كانت 
به يستمتعون  ما  من    ، ينتج  ليزيدهم  سبحانه  املنعم  يشكروا  أن  عملهم  إمنا 

وظلَّ دائًما على ذكر ،  .. .حكمة العبد مع موالههو  اخلريات، وشكر النعمة  
 ما أنت هللا وأنَّ هو �ن املنعم 

الشكر قيد  هو  فيه    عطاء هللا، مث بعد ذلك عليك أن تشكره سبحانه ألن 
 .٢ النعم"

ُه "  :  تعاىلقال   - ُتْم ِإ�َّ َحَالًال طَيًِّبا َواْشُكُروا نِْعَمَت ا�َِّ ِإْن ُكنـْ  ُ َفُكُلوا ِممَّا َرزََقُكُم ا�َّ
مع    يفو   ، )١١٤النحل:  ("    تـَْعُبُدونَ  �لطيبات  �لتمتع  يكون مساح  اآلية  هذه 

 .شكرها، وهذا مشروط �إلميان وحسن العبادة أداءاحلرص على 
 )  اإلهليةاالستغفار والطمأنينة االقتصادية (السنن  :خامًسا

التوبة   وقبول  الذنوب  من  هللا  هو  االستغفار  من  العباد   تعاىلفضل  على 
�ب العبد عن    إذا املخطئني، ونستطيع القول أن من سنن هللا يف االقتصاد أنه  

الرزق   ربه  أبدله  يعاوده،  ومل  الذنب  هذا  عن  هللا  واستغفر  هللا،  حرمه  تعامل 
حمقق هو  والربكة، ومن هذا نستطيع القول أن االستغفار والتوبة من الذنوب  

" وقد ربط بني   .االقتصادية يف ا�تمع  الطمأنينة  أسباب من  هو  للرزق الذي  
و  األرزاق،  وهذه  بني    القرآن  يفاالستغفار  االرتباط  هذا  فيها  متكررة  مواضع 

 
 .١١٥٢ص  ،ا�لد الثامن ،مرجع سابق ،تفسري الشعراوي(خواطر) حممد متوىل الشعراوي،  )١
 .١٢٢٩٧:١٢٢٩٥ص  ،ا�لد العشرون  ،السابق املرجع )٢
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األرزاق  تيسري  وبني  هللا  هدى  على  واستقامتها  القلوب  وعموم   صالح 
على    ةقاعدة صحيح  هي و ،  الرضا...  سنة  أسبا� تقوم  ومن  هللا،  وعد  من  ا 

الواقع يشهد  يف    احلياة، كما  واحلديث  القرون،  مدار  على  بتحقيقها  العملي 
، وما من أمة قائم فيها شرع هللا واجتهت  فرادال عن األ  ممهذه القاعدة عن األ

وما من ،  اجتاًها حقيقي�ا � �لعمل الصاحل واالستغفار املنبئ عن خشيه هللا...
للناس مجيًعا إال  أمة اتقت هللا وعبدته وأقامت شريعته فتحقق العدل واألمن  

يف  هلا  هللا  ومكن  اخلريات،  فيها  �لعمران  ،  رضاأل  فاضت  فيها  واستخلف 
 .١  و�لصالح سواء"

السنن    اولوحن  االقتصادية كما    اإلهليةاستخراج  االستغفار �لطمأنينة  لعالقة 
 :يلي

َغفَّارًا  "  :  تعاىلقال   - ِإنَُّه َكاَن  رَبَُّكْم  اْستَـْغِفُروا  َعَلْيُكْم   )١٠(فـَُقْلُت  السََّماَء  يـُْرِسِل 
�ِ   )١١(ِمْدرَارًا   َأْ�َارًا    موال َوُميِْددُْكْم  َلُكْم  َوَجيَْعْل  َجنَّاٍت  َلُكْم  َوَجيَْعْل  "    )١٢(َوبَِنَني 

املؤد  ،)١٢  ـــــــ   ١٠نوح:  ( الرزق    يفنالحظ هنا االرتباط بني االستغفار وسعة 
االقتصادية ذكر�  ،للطمأنينة  أم  وكما  من  واجتهت    ة"ما  هللا،  شرع  فيها  قام 

اجتاها حقيقي�ا � �لعمل الصاحل واالستغفار املنبئ عن خشيه هللا، وما من أمة  
للناس   واألمن  العدل  فحققت  شريعته  وأقامت  وعبدته  هللا  إال اتقت  مجيًعا 

ومكَّ  اخلريات،  فيها  يففاضت  هلا  هللا  �لعمران    رضاأل  ن  فيها  واستخلفها 
 .٢  و�لصالح سواء"

 
 .٣٧١٣ص ،ا�لد السادس ،املرجع السابق )١
 .٣٧١٣ص ،اجلزء التاسع والعشرون  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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َأَجٍل ُمَسم�ى   إىلُميَتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا    إليهَوَأِن اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ تُوبُوا  "  :  تعاىلقال   -
َفْضَلهُ  َفْضٍل  ِذي  املؤدية    ،)٣د:  هو ("    َويـُْؤِت ُكلَّ  الرزق  سنة سعة  هنا  وتظهر 

أن من مثرات   وذلك   ،للطمأنينة االقتصادية، واليت ال تتأتى إال مع االستغفار
فيغمره    ،على صاحبها �لثواب العاجل يف الدنيا  االستغفار والتوبة أن هللا مينُّ 
هلم    ئكي يهي  إليه" ليعلموا أن يستغفروه ويتوبوا      بفضله وإحسانه فيها حىت

 .١حني بلوغ آجاهلم املسماة"  إىلالرزق  أسباب 
تُوبُوا    َوَ�قـَْومِ "  :  تعاىلقال   - مثَُّ  رَبَُّكْم  ِمْدرَارًا   إليهاْستَـْغِفُروا  َعَلْيُكْم  السََّماَء  يـُْرِسِل 

ًة   قـُوَّ ُجمْرِِمنيَ   إىل َويَزِدُْكْم  تـَتَـَولَّْوا  َوَال  بني   ،)٥٢د:  هو ("  قـُوَِّتُكْم  ارتباط  وهناك 
االستغفار   أن  من  �لرغم  وذلك  املطر،  وإدرار  وإنزال    شئاالستغفار  معنوي 

" الظاهر للبشر أنه جيرى وفق سنن طبيعية �بتة يف  هو وهذا    ي ماد  شئاملطر  
ولكن جر�ن السنن الطبيعية ال مينع أن يكون املطر حمبًبا يف    ،النظام الكوين

وزمان، وأن يكون من قدر هللا أن تكون احلياة  مكان وزمان، ومدمرًا يف مكان 
و  لقوم،  معه  الدمار  يكون  وأن  لقوم،  املطر  �خلري  أمع  تبشريه  هللا  ينفذ  ن 

ت  طريق  عن  �لشر  فو ووعيده  الطبيعية،  العوامل  العوامل، هو  جيه  هذه  خالق 
مث تبقى وراء ذلك مشيئة هللا    . لتحقيق سنته على كل حال  سباب وجاعل األ

األ تصرف  اليت  ظواهر    سباب الطليقة  من  الناس  اعتاد  ما  بغري  والظواهر 
 .٢  النواميس؛ وذلك لتحقيق قدر هللا كيفما شاء"

لالطمئنان على   ي الرخاء املؤد  أسباب بذلك فإن الشكر واالستغفار مها من  
ما    إذاف  "  ،واألرزاق  األقوات  أن  علم  العبد  من فهو  تدبر  احلسنات  من  يه 

  إذاا عليه، و فضل هللا فشكر هللا زاده هللا من فضله عمالً صاحلًا ونعًما يفيضه
 

 .٢٩٦ص ،ا�لد الرابع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .١٨٩٨ص ،اجلزء الرابع  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢



-٣٠٧- 

له إال من نفسه بذنوبه استغفر و�ب، فزال عنه سبب علم أن الشر ال حيصل  
الشر، فيكون العبد دائًما شاكرًا مستغفرًا، فال يزال اخلري يتضاعف له، والشر  

   .١  يندفع عنه"

املخطئ   أمام  مفتوح  التوبة  �ب  الصحيح    أسباب من  هو  ووجود  التطور 
 ، لعدم تفشي األخطاء  أيًضاالضامن  هو  ، و تعاىلللمجتمعات على مراد هللا  

   .ذلك للفساد يؤديو  ،ألنه لن يكون هناك أمل للمغفرة

 نتائج الفصل

  ما إنْ   اإلهليةهل يوجد �لسنن    :ه لإلجابة على تساؤلاوليف هذا الفصل حم
  ةثالث  إىلاتبعناه نستطيع الوصول �لتطور للعمران ؟ وقد قسمت هذا الفصل  

ومقوماته  ولاأل  ؛مباحث العمران  لشرح معىن  بني  اولوحم  ،خصصته  املقارنة  ة 
الثقافة   العمران يف  الثقافة  يةسالماإللفظ  التنمية يف  احلديثة، ووجدت    ولفظ 

العمران    أنَّ  وحيو هو  لفظ  التنمية،  من  أمشل  يوجد    ي لفظ  ال  روحي�ا  جانًبا 
فذهبت   اإل  إىل�لتنمية،  الفقه  العمران يف  الثاين ألحبث عن  ي سالماملبحث 

 ألطبق  القرآينت توضيحها، وذهبت للقصص  حاولفوجدت عالقته �لفقه و 
القصص   من  التطور  على  العمران  سياساالقرآين مقومات  اقرتحت  مث  ت  ، 

ت الربط  حاول، مث  يةسالماإل ي يف ا�تمعات  سالماقتصادية لتفعيل العمران اإل
السنن   للعمران  اإلهليةبني  الرزق   ،وحتقيقها  وحتقيق  العمل  بني  أن  فوجدت 

من   عليه  برهنت  حيققان    القرآنارتباطًاً  واألمانة  العدل  أن  ووجدت  الكرمي، 
وبرهنت على ذلك من آ�ت الذكر احلكيم، ووجدت أن    ،األمن االقتصادي

 
 . ٢٩٤ص ،اجلزء الثالث ، مرجع سابق ،عبد الرمحن عمرية :حتقيق   ،التفسري الكبريالدين ابن تيميه،  يتق )١
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لإلعمار   الروحي  بدور  هو  اجلانب  واإلميان  العقيدة  املستخلف،   نساناإليف 
االقتصادية  أيًضاووجدت   الطمأنينة  الروحي  اجلانب  من  وجد�ا    ،أن  واليت 

العم �لشكر  أنه  مرتبطة  تبني  البحث  ومن  �الستغفار،  وكذلك  والقليب  لي 
�لسنن   اتبعها    اإلهلية يوجد  إن  اليت  احلاكمة  �لتطور    نساناإلالقوانني  وصل 

إجيابي�ا  يكون  يكون    ،ألن  وهنا  العمران،  على    نساناإلوحيدث  بفعله  قادرًا 
 . التحكم يف النتائج �ختياره الصاحل منها
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 الفصل الرابع 

 فساد العمران  إىلاليت تؤدي   اإلهليةالسنن 

حي الفصل  اختاذها  و وج  إمكانية  مدى  مناقشة  اولهذا  ميكن  ر�نية  سنن  د 
ة البحث عن حاولوذلك مب   ،بفساد العمران  السليبكقانون للبعد عن التطور  

العذاب الناتج عن   أنواعالسنن اليت تبعد� عن اهلالك االقتصادي والفقر وكل  
  أسبابواالبتعاد عن    اإلهليةويكون ذلك �تباع القوانني    ، تصرفاتنا االقتصادية

العمران فساد  عن  بعيًدا  التطور  سري  لضمان  املشاكل  قسمت    ،هذه  وقد 
 :الفصل كما يلي

 (وقوع العذاب) أسبابوالغرور من هو الظلم والز :ولاألاملبحث 
 هأنواعمعىن الظلم و  : ولاألاملطلب 

 هأنواعوالغرور و هو معىن الز  :املطلب الثاين 
 يف الظلم االقتصادي اإلهليةالسنن  :املطلب الثالث 
 (وقوع اهلالك االقتصادي)  أسبابوالبغي من  اإلفساد  :املبحث الثاين

 والبغي اإلفسادمعىن  : ولاألاملطلب 
 معىن اهلالك االقتصادي :املطلب الثاين 

 يف اهلالك االقتصادي اإلهليةآ�ت السنن :املطلب الثالث 
 (وقوع الفقر)  أسبابمن و الطغيان السياسي والعل  :املبحث الثالث

 معىن الطغيان السياسي والعلو  : ولاألاملطلب 
 سالمه يف اإلأنواعمعىن الفقر و  :املطلب الثاين 

 يف حتقق الفقر �لطغيان السياسي اإلهليةآ�ت السنن  :املطلب الثالث 
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 ولاألاملبحث 

 الفساد (وقوع العذاب) أسبابوالغرور من هو الظلم والز 

والز  يتخلق �لظلم  البشر من  ويصرون    ،هما أنواعوالغرور جبميع  هو  يوجد من 
هذه   من   القرآنفيأيت    األخالقعلى  النوعية  هذه  على  أمثلة  ليعطينا  الكرمي 

وقوع العذاب املرتتب عليه فساد وهالك هو  فيهم و   تعاىلالبشر، ويعطينا سنته  
 : العمران وسوف نقسم هذا املبحث كما يلي

 هأنواعمعىن الظلم و  : ولاألاملطلب 

 هأنواعوالغرور و هو معىن الز  :املطلب الثاين 

 والغرور �لعذاب هو يف عالقه الظلم والز  اإلهليةالسنن  :املطلب الثالث 

 هأنواعمعىن الظلم و :   ولاألاملطلب 

 معىن الظلم   :أوال

 :معىن الظلم يف اللغة ) ١
 .ما ليس حقا له  نساناإلوأخذ  ،ضد العدلهو الظلم 

ومظلمة ظلًما  احلد  :(ظلم)  وجاوز  ال  ،جار  موضعه  شئووضع  غري   ، يف 
والظلم عند أهل اللغة وكثري من العلماء وضع   ،١(الظليمة) ما أخذ منك ظلًما 

وإما بعدول عن وقته    ،بز�دة  ويف غري موضعه املختص به إما بنقصان أ   شئال
جماوزة  ،ومكانه يف  يقال  التجاوز؛    ،والظلم  يف  يقل  وفيما  يكثر  فيما  ويقال 

 
 . ٥٧٧ص ،)١٤٢٥ -م٢٠٠٤( ،الطبعة الرابعة  ،مكتبه الشروق الدولية ،جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط :انظر )١
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و  الكبري  الذنب  يف  يستعمل  آل  يفوهلذا  قيل  ولذلك  الصغري؛  يف    دمالذنب 
 . ١إبليس: ظامل وإن كان بني الظلمني بون كبري يفتعديه: ظامل، و 

  ،(مظلمة) �لضمو  ،اسم من (ظلمه) (ظلًما) من �ب ضرب   :الظلم  : ظ ل م
نسبته   �لتشديد  ال  ،الظلم  إىلو(ظّلمته)  وضع  (الظلم)  غري   شئوأصل  يف 

 .٢موضعه

نقص فقد   وومنه حديث الوضوء، فمن زاد أ  ،وأصل الظلم اجلور وجماوزة احلد
 أي أساء األدب برتكه  ،أساء وظلم

من الثواب برتداد املرات    اقصةوظلم نفسه مبا ن  ،السنة والتأدب �دب الشرع 
الوضوء العزيز    يفو   ،يف  ِبظُْلٍم    "التنزيل  ِإميَاَ�ُْم  يـَْلِبُسوا  َهلُُم أولالَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ  ِئَك 

هل التفسري: أ  من  قال ابن عباس ومجاعة،  )٨٢األنعام:  ("    اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ : "  وقوله عز    ،مل خيلطوا اميا�م بشرك  َ�ُبَينَّ َال ُتْشِرْك ِ��َِّ ِإنَّ الشِّ

املنعم وحده ال  هو    تعاىلأن هللا    يعين،  )١٣لقمان:  ("   الرزاق  املميت  احمليي 
  ، أشرك به غريه فذلك أعظم الظلم؛ ألنه جعل النعمة لغري ر�ا  إذاشريك له، ف

املانعون أهل احلقوق حقوقهم القوم  ،و(الظلمة)  بعًضا  :وتظامل  بعضهم    ،ظلم 
لِّيُم �لتشديد الكثُري الظُّْلم   ٣والظِّ

 : القرآنمعىن الظلم يف  ) ٢
"  :  تعاىلقال    ،تعاىلظلم الشرك ��  هو  الكرمي أنه    القرآنمن معاىن الظلم يف  

ا َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن ا�َِّ أَْنَداًدا حيُِبُّوَ�ُْم َكُحبِّ ا�َِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب� 

 
  .٣١٥ص ،دار املعرفة بريوت لبنان  ،حممد سيد كيالين  :حتقيق  ،املفردات يف غريب القرآن الراغب األصفهاين،  :انظر )١
 .١٩٣ص ،مرجع سابق ،ة يف املصباح املنري يسالماإلمعجم املصطلحات رجب عبد اجلواد إبراهيم، : انظر )٢
 . ٢٧٥٨:٢٧٥٦ص من  ،�ب ظلم ،ولا�لد األ ،مرجع سابق ،لسان العربابن منظور،  :انظر )٣
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مجَِ   َِّ�ِ َة  اْلُقوَّ َأنَّ  اْلَعَذاَب  يـََرْوَن  ِإْذ  ظََلُموا  الَِّذيَن  يـََرى  َوَلْو  َشِديُد ِ�َِّ  ا�ََّ  َوَأنَّ  يًعا 
الظاملني يف حق  ،  )١٦٥البقرة:  ("    اْلَعَذابِ  يقع من  الظلم  نرى   أنفسهم وهنا 
ظلماً   ،وغريهم األنداد  اختاذهم  "جعل  ألن  عدة   ،وذلك  على  اعتداء  ألنه 
واعتدوا على من   ،من وجوب توحيده  تعاىلفقد اعتدوا على حق هللا    ،حقوق

� على العقالء منهم مثل املالئكة وعيسى ومثل ود وسواع   ،جعلوهم أنداداً 
فقد ورد يف «الصحيح» عن ابن عباس أ�م كانوا رجاالً   ،ويغوث ويعوق ونسر
ويظهر وقوع الظلم  ،١ فلما ماتوا اختذ قومهم هلم متاثيل" ،صاحلني من قوم نوح

وظلم  ،مث على النفس أل�ا حتكم على نفسها �هلالك ،أوال اإلهليةعلى الذات 
 . ين بوضعهم يف موضع أعلى من موضعهمخر لأل

ظََلُموا  "  :  تعاىلوقال   ِإْذ  ُْم  َأ�َّ َهلُُم   أنفسهمَوَلْو  َواْستَـْغَفَر  ا�ََّ  فَاْستَـْغَفُروا  َجاُءوَك 
ومن ظلم النفس االبتعاد عن ،  )٦٤النساء:  ("    الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا�ََّ تـَوَّاً� رَِحيًما

الرسل مع  وأرسله  شرعه  الذي  هللا  هذا   أنفسهم"وظلموا    ،منهج  عن  مبيلهم 
" و   .٢  املنهج"  مثل:  للظلم كثرية  معاىن  ال  :الظلم  جند  ما    شئوضع  غري  يف 

له، سواء كان �خذ أ أ  ووضع  أ  وز�دة  أ  ونقصان    ، غري ذلك  وهضم حق 
��    أنواعوأعظم   الشرك  َعِظيمٌ "  الظلم  َلظُْلٌم  ْرَك  الشِّ          ، )١٣لقمان:  ("    ِإنَّ 

فأعاله    ،هأنواعوبعد هذا تتفاوت    ،)٢٥٤البقرة:  ("    َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ   "
يف    أولتط  و أة أمر زىن �  و قتل نفس أ  و ما كان فيه حق الغري من أخذ مال أ

 
 . ٩٤ص ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،تفسري التحرير والتنويرعاشور، ابن  الطاهر )١
 .٦٩٦ص ،اجلزء اخلامس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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ومن يتعد   ،ومن الظلم ظلم العبد لنفسه �ملخالفات   ،ذلك   وعرض مسلم وحن
   .١  حدود هللا فقد ظلم نفسه"

الشرك ��    أن  للظلم جند  السابق  التعريف  عبارة عن وضع  هو    تعاىلومن 
 وذلك ألن  ؛يف غري موضعه شئال

ووضعه    ،وأعطاه لغري مستحق  ،املشرك جعل والءه وإميانه لغري اخلالق احلقيقي
لذلك   اإلله؛  والعبودية؛  فهو  موضع  الوالء  اإلله يف  الظلم يف حق  أعظم  من 

 .ألنه سبحانه أحق �ا ألنه اخلالق والذي جيب أن يطاع 

يف   الظلم  جاء  قال    القرآنوكذلك  والتعدي،  اجلور  الَِّذيَن "  :  تعاىلمبعىن  ِإنَّ 
َا �َُْكُلوَن ِيف بُطُوِ�ِْم َ�رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا  أموال�َُْكُلوَن   النساء:  ("    اْليَـَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ

قَاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد "  :  تعاىل و�يت الظلم مبعىن اجلزاء على السرقة، قال  ،  )١٠
 .)٧٥يوسف:  ( " ِيف رَْحِلِه فـَُهَو َجَزاُؤُه َكَذِلَك َجنِْزي الظَّاِلِمنيَ 

َوَما ظََلُموَ� َوَلِكْن َكانُوا "  :  تعاىلوكذلك �يت الظلم مبعىن اإلضرار �لنفس قال  
 . )١٦٠األعراف:  ("  َيْظِلُمونَ   أنفسهم

من   أنه  يعرف  والظلم   ،املعاصي  أكرب والظلم  الشرك  ثالثة:  املعاصي  وأصول 
على   ويتناوبون  يلي  نساناإلوالفواحش،  يدع:كما  الظلم  الشرك   إىل  و" 

الظلم  فإنَّ   ،والفاحشة أظلم  أنَّ   ،الشرك  التوحيد  كما  العدل  فالعدل    ،أعدل 
ففي   ولاألقرين التوحيد، والظلم قرين الشرك؛ وهلذا جيمع سبحانه بينهما، أما  

ُ أَنَُّه َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة وَ   "قوله:   و اْلِعْلِم قَاِئًما ِ�ْلِقْسِط َال ِإلََه ِإالَّ أولَشِهَد ا�َّ
اْحلَِكيمُ  اْلَعزِيُز  عمران:  ("    ُهَو  تدع  ،)١٨آل  والظلم  إىل  ووالفاحشة   ، الشرك 

 
القوم ا�رمني واملنحرفني  ممسباب هالك األأالتليدى،  عبد هللا    )١ البشائر    ،وسنه هللا يف  ،  ٣ط  ،لبنان   ،ةي سالماإلدار 

 .٦٦ص ،م)٢٠٠٤(
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قويت إراد�ما ومل حتصل إال بنوع من الظلم واالستعانة �لسحر    إذا والسيما  
الزَّاِين َال يـَْنِكُح ِإالَّ "    والشياطني، وقد مجع سبحانه بني الزىن والشرك يف قوله:

           "   ْؤِمِننيَ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلمُ 
 . ١") ٣النور: (

"    وإن  ،من أمسائه احلسىن العدل  تعاىلوهللا سبحانه و   ،والظلم عكس العدل
ال هو و   ،يف موضعه  شئوالعدل وضع كل    ،يف غري موضعه  شئالظلم وضع 

يضع   عدل  موضعه    ، مواضعها  األشياء سبحانه حكم  يف  إال  شيئا  يضع  وال 
وال يفرق بني متماثلني، وال يسوى بني    ، الذي يناسبه وتفتضيه احلكمة والعدل

وال يعاقب إال من يستحق العقوبة فيضعها موضعها ملا يف ذلك من    ،خمتلفني
 . ٢ احلكمة والعدل"

 الظلم   أنواع  :�نًيا

 :ه ما يليأنواعومن  أنواعالظلم 
 :الظلم وأعظمه أكرب هو نفسه �لشرك و  نساناإلظلم   ) ١

َعِظيمٌ "    :تعاىلقال   َلظُْلٌم  ْرَك  الشِّ أي،)١٣لقمان:  ("    ِإنَّ   ":    �� الشرك  أن 
  : تعاىل، وقال  ٣  اعظم الظلم ذلك انه تعد على وحدانية هللا وتفرده �أللوهية"

َأْو  "   ا�َِّ َكِذً�  َعَلى  اْفَرتَى  ِممَِّن  َأْظَلُم  الظَّاِلُمونَ َوَمْن  يـُْفِلُح  َال  ِإنَُّه  ِ�َ�تِِه  "   َكذََّب 
على هللا  ،)٢١األنعام:  ( وأن  هو  ف  : والكذب  هللا  بنات  املالئكة  أن  كزعمهم 

كمن كذب على هللا �ن    :" أي    وكذلك الكذب على هللا  ،عيسى ابن هللا
 

 . ١١٧ص ،مرجع سابق ،حممد عزيز مشس :حتقيق ،الفوائد ، ةابن قيم اجلوزي )١
 .١٢٤،١٢٣ص ،مرجع سابق ،حممد رشاد سامل :حتقيق ،جامع الرسائل، ةابن تيمي )٢
 . ٩٩ا�لد السابع ص ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد هللا بن حسن النفيسة،  )٣
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أوحي   أنه  يوح    إليهقال  رسله كحال    و أ،  شئ  إليهومل  أحد  املشركني  كّذب 
 . ١" ليس رسوًال  ملسو هيلع هللا ىلصا الذين قالوا أن حممدً 

الظَّاِلِمنيَ   "  :تعاىلقال   َمثْـَوى  عمران:  ("    َوبِْئَس  ما    ،)١٥١آل  والظلم كثريًا   "
: "  تعاىلويقول ، ...ويراد به الشرك بوصفه أظلم الظلم وأقبحه القرآنيذكر يف 

ُ َال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ  حلقيقه    ىأخر توكيد يف صورة  هو  و  ،)١٤٠عمران:  آل  (  "  َوا�َّ
هللا حيبهم  ال  الذين  الظاملني  املكذبني  ينتظر  حيب    ، ما  ال  هللا  �ن  والتعبري 

 . ٢ الظاملني يثري يف نفس املؤمن بغض الظلم وبغض الظاملني"
 

   :ات وحب الدنيا والبعد عن طريق هللا هو لنفسه �تباع الش  نساناإلظلم   ) ٢
اْلُمْجرِِمَني "  :  تعاىلقال   ِمَن  ِإ�َّ  َها  َعنـْ َأْعَرَض  مثَُّ  رَبِِّه  ِ�َ�ِت  ذُكَِّر  ِممَّْن  َأْظَلُم  َوَمْن 

َتِقُمونَ  لنفسه فقال   نساناإلمن ظلم    أكربوال يوجد ظلم    ، )٢٢السجدة:  ("    ُمنـْ
والظلم ال �يت   ،)٧٦الزخرف:  (  "َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا ُهُم الظَّاِلِمنيَ "    :تعاىل

من   و   نساناإلإال  هللا  لنفسه،  من  �يت  البشر تعاىلال  أفعال  من  �يت  بل   ،
وأنه ال يقع من هللا    ،الظلم  هي ألنه " هناك حقيقة �بتة يف نفسها و   ،أنفسهم

 ، الكمال املطلق والفضل العظيم   و ذهو  ألنه من النقص الذي يتنزه عنه و   تعاىل
�ا   يهتدون  وعقوًال  �ا  يدركون  مشاعر  للناس  خلق  يدركه    إىلوقد  ال  ما 

 إىل الدين وآدابه ما ال تستقل عقوهلم �لوصول    أحكاموشرع هلم من    ،احلس
اخلري    إىلوجعل فوائد الدين وآدابه سائقة    ،مثله يف هدايتهم وحفظ مصاحلهم

والوعيد �لوعد  لتأييدها  الشر  عن  بعد    ،صارفة  وقع  يضره فمن  فيما  ذلك 
 .٣  "  الظامل لنفسه؛ ألن هللا ال يظلم أحًداهو ويؤذيه وترتبت عليه عقوبته كان 

 

 
 .١٧ص ،ا�لد الثالث ،املرجع السابق )١
 .٤٨٢ص ،اجلزء الرابع  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
 . ٢٣٩ص ،اجلزء اخلامس ،مرجع سابق ،حممد عمارة  :حتقيق ،ه الكاملة لإلمام حممد عبد عمالاأل )٣
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 : الناس  أمواللغرية �لتظامل وأكل   نساناإلظلم   ) ٣
�َُْكُلوَن  "  :  تعاىلقال   الَِّذيَن  َ�رًا   أموالِإنَّ  بُطُوِ�ِْم  ِيف  �َُْكُلوَن  َا  ِإمنَّ ظُْلًما  اْليَـَتاَمى 

اليتامى ظاملني    أموالو" املراد �لذين �كلون    ،)١٠النساء:  ("    َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا
أ كانوا من غري    إذامتعرضني هلا �لظلم    وهلم غري متورعني يف واليتهم عليهم 

لغريه مبنع حقوقه عنه، وليس ذلك فقط،    نساناإل، ويكون ظلم  ١  يائهم"أول
الظلم منع األ  أيًضاولكن    ويكون من   ،من حرية استخدام ممتلكا�م  فرادمن 
على  أيًضاالظلم   بقدر�م  حدودهم  األ  جتاوز  حقوق  من  فمن    ،ينخر احلد 

 . فساد الدين والدنيا إىل يؤديغريه  ي�خذ لنفسه وال يعط
بعطائه  الدين  يصلح  ما  يعطون  الذين  "هم  البشر  بين  من  وال   ،والصاحلون 

هلم  أبيح  ما  إال  لر�م    ،�خذون  ويعرفون    إذاويغضبون  حمارمه،  انتهكت 
   .٢حقوقهم"

للغري أكل   الظلم  املظاهر، ومنها  أمواهلوكذلك من مظاهر  م بغري حق جبميع 
امليزان  ،االقتصادياملظهر   يف  التطفيف  االقتصادي  الظلم  مظاهر    ، ومن 

ر النقص والتطفيف يف الكيل وامليزان،  هو اهلالك العام ظ  أسباب ويكون من"  
وغريها،   واألنعام  والثمار  واحلبوب  املال  زكاة  من  عبادة  وحق  هللا  حق  ومنع 

ع عهو ونقض  واإلعراض  �ا  الوفاء  عباده  ألزم  اليت  ومواثيقه  هللا  تنفيذ د  ن 
 .٣  "  والقضاء �ا بني العباد واستبدال غريها �ا تعاىلهللا  أحكام

 
 

 
 . ٢٣٩،٢٣٨ص ،ا�لد الثاين ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .٧٦ص ،م)١٩٧١( ،دار الشعب القاهرة ،صالح الراعي والرعيةإالسياسة الشرعية يف ، ةابن تيمي )٢
 . ٧٣ص ،مرجع سابق ،وسنه هللا يف القوم ا�رمني واملنحرفني ممسباب هالك األأ، يعبد هللا التليد )٣
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و  ) ٤ خلقي  أخالقيات  هو  ظلم  يف  والنفاق   نسان اإليكون  الكذب  مثل 
 :واخلداع 

أسوأ   من  �ا  األخالق الكذب  يظلم  اليت  أعظم   ،نفسه  نساناإليات  ومن 
َأْظَلُم ِممَِّن اْفَرتَى َعَلى ا�َِّ َكِذً� َأْو َوَمْن  ":  تعاىلالكذب الكذب على هللا، قال  
َفَمِن اْفَرتَى "  :  تعاىلوقال    .)٢١األنعام:  ("    َكذََّب ِ�َ�تِِه ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ 
فَ  َذِلَك  بـَْعِد  ِمْن  اْلَكِذَب  ا�َِّ  الظَّاِلُمونَ أولَعَلى  ُهُم  عمران:  ("    ِئَك    يف و   ،)٩٤آل 

ظامل  :اآلية إذن  �نه  هللا  على  منهم  الكذب  يفرتي  من  ينصف    ، "يهدد  ال 
فيكفي   ،وعقاب الظامل معروف  .وال ينصف الناس   ، وال ينصف نفسه  ،احلقيقة

الوصمة  �ذه  يوصموا  ينتظرهم  ، أن  الذي  العذاب  نوع  يفرتون   .ليتقرر  وهم 
 . ١ الكذب على هللا"

 

على هللا   الكذب  ِممَِّن "  :  تعاىلقال    له،  لعنة هللاهو    تعاىلوجزاء  َأْظَلُم  َوَمْن 
ِئَك يـُْعَرُضوَن َعَلى َر�ِِّْم َويـَُقوُل اْألَْشَهاُد َهُؤَالِء الَِّذيَن َكَذبُوا  أولاْفَرتَى َعَلى ا�َِّ َكِذً�  

واملعىن ال أحد أشد ظلًما   ،)١٨د:  هو ("    َعَلى َر�ِِّْم َأَال َلْعَنُة ا�َِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ 
وصفه   وما ال يليق به كالشريك والولد أ  إليهفنسب    تعاىلممن كذب على هللا  

به وصفه  جيوز  ال  ظلًما    و أ  ،مبا  الناس  أعظم  فهؤالء  يقله،  مل  مبا  عنه  أخرب 
جرًما خلقي    ،وأشدهم  ظلم  هللا  هو  و   أخروهناك  مجع  وقد  واخلداع،  النفاق 
قوله وَ "    :تعاىل  بينهم يف  َخاِدُعُهْم  َوُهَو  ا�ََّ  ُخيَاِدُعوَن  اْلُمَناِفِقَني   إىل قَاُموا    إذا ِإنَّ 

قَاُموا ُكسَ  َقِليًال   إىل الصََّالِة  ِإالَّ  ا�ََّ  َيْذُكُروَن  َوَال  النَّاَس   ، )١٤٢النساء:  ("    يـَُراُءوَن 
لإل ظلم  فيها  والنفاق  اخلداع  هذه    ؛ نسانوصفات  صاحب  ألن  وذلك 

" مستدرجهم    تعاىلوذلك ألن هللا    ؛تعاىلالصفات ال جيد إال أن خيادعه هللا  

 
 .٤٣٤ص ،اجلزء الرابع  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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ال يقرعهم مبصيبة تنبههم، وال يوقظهم بقارعة تفتح عيو�م،    ،و�ركهم يف غيهم
يسقطوا اهلاوية حىت  خداع هللا سبحانه  هو  وذلك    ،�ركهم ميضون يف طريق 

 .١  هلم"
 : مثل الرتف واإلسراف نساناإلظلم معيشي يف أسلوب حياة  ) ٥

 .٢  ا�اهو وقيل املرتف املتنعم املتوسع يف مالذ الدنيا وش ،التنعيم :والرتف
ظامل لنفسه؛ ألنه يستهلك النعم بطريقة ليست على وفق هو  املرتف    نساناإلو 

َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا "  :  تعاىل��رمني فقال    تعاىلتشريع هللا يف كونه، فوصفهم  
 . )١١٦د: هو ("    َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمنيَ 

صرف  هو    :وقيل  ،إنفاق املال الكثري يف الغرض اخلسيسهو  "  هو  واإلسراف  
فيما    شئخبالف التبذير، فإنه صرف ال  ، على ما ينبغي  ةفيما ينبغي ز�د  شئ

أن �كل الرجل ما ال    :وقيل  ،اإلسراف: جتاوز احلد يف النفقة  :وقيل  ، ال ينبغي
له احلاجةوأ  ،حيل  االعتدال ومقدار  له فوق  وقيل: اإلسراف    ،�كل مما حيل 

 .٣جهل مبقادير احلقوق"هو ف ،جتاوز يف الكمية 
 ، ) ٣١األعراف:  ("    وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ "  :  تعاىلقال  

" وكلوا واشربوا ما طاب لكم، وال تسرفوا حىت وإن كان ما تنفقونه حالًال  و
 ي " عدم تعدهوو   وجند يف هذه اآلية حكم  ،احلرام  إىلوكذلك عدم التعدي  

وقد يكون    ،فهذا مكروه  ،اإلسراف فيه  إىل  يؤدياحلد يف األكل والشرب مبا  
 .٤  ضرر البدن"  إىل يؤديكان   إذاحمرًما 

 
 .٧٨٤ص ،اجلزء السادس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
 . ٧٣ص ،مرجع سابق ،يسالماإلي االقتصاداملعجم محد الشر�صي، أ )٢
 .٢٩،٢٨ص ،السابقاملرجع  )٣
 .٣١٩ص ،ا�لد الثالث ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )٤
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حقوق  ا  وأخريً  على  تتعدى  زماننا  يف  الظلم  من  ألوان    هيو   ، نساناإليوجد 
يف إبداء فكره وآرائه يف   نسان اإلمصادرة حرية    "  :مثل  ،خارج نطاق تقسيمنا

واملألوف املعقول  حق    ،حدود  مصادرة  لك  نساناإلومنها  يعمل  أن   ييف 
ومنها ا�امه جبرائم    ،ومنها مصادرة حقه يف االنتقال والسفر  ،يكتسب ويعيش

يقر �رتكابه تلك اجلرائم   يمل يقرتفها مث تعريضه أللوان بشعة من التعذيب لك
بر هو  و  ورهيب    ،ئ منها  بشع  املعاصر  املواطن  له  يتعرض  الذي  والتعذيب 

  وه أعلى زوجت  ي يعتد  وأ   ، ومن أمثلته أن يعتدى على رجولته  ،ووحشي ومقزز
أ �ظريه  و ابنته  أمام  �الغتصاب  هذه    أنواعومن    ،والدته  طرد   أيًضاالظلم 

أ  نساناإل له  اململوك  بيته  حقأرض  و من  بغري  املتمسكني   ،ه  مطاردة  ومنها 
السجونإبدينهم و  الظلم  ،يداعهم  ألوان كثرية من  العلمي   ،إ�ا  التقدم  أسهم 

يف تطوير أساليبه، هذه األساليب التقليدي    ــــــ منه    الشيطاين  ة وخباص  ـــــ  التقين
العربية على األبر�ء    األقطارمنها واملستحدث قد طبقها احلكام يف عدد من  

 .١  " من الناس رجاالً ونساء وأطفاال
 

  (قوم نيب هللا نوح)  القرآينالظلم يف القصص  :�لثا

الظلم الذي أدى   أنواعأن نستعرض يف قصة نيب هللا نوح أحد    اولسوف حن
والظلم يف هذه القصة    ،حينئذ   رضاأل  يف النهاية لوقوع العذاب وهالك عمران

ظلم  هو   نوعية  �لشرك  نساناإلمن  َلظُْلٌم "  :  تعاىليقول    ،لنفسه  ْرَك  الشِّ ِإنَّ 
يف حق    نسانالظلم لإل  أكرب هو  وإن كان الشرك ��    ،)١٣لقمان:  ("    َعِظيمٌ 

و   �� الشرك  يف  عمرًا  أطول  نوح  قوم  فإن  لبثوا    يفربه  فقد  نبيهم،  تكذيب 
  إىلَولََقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا  : "  تعاىل قال    ، يكذبون نبيهم ألف سنة إال مخسني عاًما

 
 .٢٩ص ،مرجع سابق ،ة يف فكر ابن خلدون ونظر�تهيسالم اإلسس األمصطفي الشكعة،  )١
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ِإالَّ   َسَنٍة  أَْلَف  ِفيِهْم  فـََلِبَث  ظَاِلُمونَ قـَْوِمِه  َوُهْم  الطُّوفَاُن  فََأَخَذُهُم  َعاًما  "   َمخِْسَني 
قومه   ووكان يدع  ، العزمأويل  األنبياءوكان نيب هللا نوح من    ،)١٤العنكبوت:  (

بشىت الطرق، وظلوا حياربونه سنني طواال حىت يئس نيب   ه عبادة هللا وحد  إىل
َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا َوَال َتزِِد الظَّاِلِمَني "  :  تعاىلهللا نوح منهم ودعا علي قومه، قال  

َعَلى اْأل : "تعاىلوقال    ،)٢٤نوح:  ("    ِإالَّ َضَالًال  ِمَن   رض َوقَاَل نُوٌح َربِّ َال َتَذْر 
رًا لنيب هللا �نه لن يؤمن من قومك إال    يجاء الوح  ،) ٢٦نوح:  ("    اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد   إىلَوُأوِحَي  "    :تعاىلقال    ،من قد آمن

َتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلونَ  وهنا جاء حكم هللا على القوم   ،)٣٦د:  هو ("    آَمَن َفَال تـَبـْ
جزاءً  والغرق  �هلالك  الكفر  الظاملني  لِْلَقْوِم "  :  تعاىلقال    ،على  بـُْعًدا  َوِقيَل 

 نفسهمو�ذه النهاية جاء احلكم على القوم الظاملني أل  ،)٤٤د:  هو ("    الظَّاِلِمنيَ 
ويالحظ يف قصة نوح مع قومه أن   ،والظاملني لنبيهم �لتكذيب  ،�لشرك ��

وفنائه العمران  خلراب  أدى  �لشرك  للعمران    إذا"  و  ،الظلم  ه  أسبابكان 
وتطوره حتتاج    هي و   ،ومقوماته  لك  إىلعناصر  طويل  ن  إف  ، مثارها  تؤيت  يزمن 

والظلم   ،إنه الظلم  ،هأدواتللخراب سبًبا واحًدا وإن تشعبت أشكاله وتعددت  
ألن اخلراب يكون   ،يؤدي رسالته اليت هي اخلراب   ي ال حيتاج لوقت طويل لك

اهلدم وسريع  ،بدافع  سهل  نتيجة    ،واهلدم  �يت  الذي  العمران  عكس  وذلك 
   .١وقت كثري وجهد كبري وصرب طويل"  إىلللبناء، والبناء صعب وحيتاج 

   �� الشرك  وأعظمه  الظلم  أشد  يكون  احلضارات   آدمههو    تعاىلوبذلك 
فإن مصريها للفناء واالضمحالل مع   ،ت هذه احلضارات أولمهما طالت وتط

نيب هللا نوح أن ظلم قومه له وتكذيبهم لرسالة التوحيد    ةوجند يف قص  ،الظلم
 

 .٢٥ص ،املرجع السابق) ١
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لنفاذ سنة هللا   أدى  مما  عليهم  ودعائه  نبيه  لغضب  و   تعاىلأوصلهم  هو  فيهم 
 .العذاب للظلمة واملكذبني

 املطلب الثاين 

 هما أنواعوالغرور و هو معىن الز 

 اول وحن  . ويندرجان منه  ،الظلم  أنواعوالغرور مها من  هو  ن الز نستطيع القول �
 : توضيح دلك مبا يلي

 والغرور  هو معىن الز  :أوال

 :هو معىن الز  ) ١
محله على اإلعجاب    :والكُرب فال�ً   ،ا: �ه وتعاظم وافتخرهو  اً، وزُ هو  زَ (زها)  
 بنفسه.

  شئزهي ال  :ة. ويقالهو  مز   هيو هو  مز هو  اعجب به ف  : ا هو  (زهي) بكذا ز 
 وعلى الناس تكرب.  ،لعينيك: حسن منظره

 .١واملنظر احلسن  ، الكرب :)هو (الز 

ينقسم   الكرب  أن  اعلم  وظاهر  إىل"  النفسهو  فالباطن    .�طن  يف   ، خلق 
وأما    ،واسم الكرب �خللق الباطن أحق  .تصدر عن اجلوارح  أعمالهو  والظاهر  

  إذا ؛ ولذلك  عمالوخلق الكرب موجب لأل  .فإ�ا مثرات لذلك اخللق  عمالاأل
هو  فاألصل    .مل يظهر يقال: يف نفسه كرب  إذاو   ،ظهر على اجلوارح يقال: تكرب

 
 . ٤٥ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
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و  النفس  يف  الذي  والركون  هو  اخللق  املتكربَّ    إىلاالسرتواح  فوق  النفس  رؤية 
ًا به" ًا عليه ومتكربَّ  .١  عليه فان الكرب يستدعى متكربَّ

َسَأْصِرُف َعْن آَ�ِيتَ " : تعاىلقال  ،والكرب يف كتابه العزيزهو الز  تعاىلوقد ذم هللا 
ُوَن ِيف اْأل  ِبَغْريِ اْحلَقِّ َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة َال يـُْؤِمُنوا ِ�َا َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل   رضالَِّذيَن يـََتَكربَّ

َذِلَك   َسِبيًال  يـَتَِّخُذوُه  اْلَغيِّ  َسِبيَل  يـََرْوا  َوِإْن  َسِبيًال  يـَتَِّخُذوُه  َال  َكذَّبُوا   ��م الرُّْشِد 
َها َغاِفِلنيَ  يصرف    من شأن الكرب أنْ   نَّ إ" ف  ،)١٤٦األعراف:  ("    ِ�َ�تَِنا وََكانُوا َعنـْ

اتباعه ألجل  واهلدى  احلق  على  واالستدالل  النظر  عن  يكونون    ، أهله  فهم 
امللوك   حال  وتلك  عنها،  الغافلني  عليها  الدالة  �آل�ت  املكذبني  من  دائًما 

 . ٢ والرؤساء والزعماء الضالني" 

ا�َِّ "  :  تعاىلوقال   ِعْنَد  َمْقًتا  َأَ�ُهْم َكُربَ  ُسْلطَاٍن  بَِغْريِ  ا�َِّ  ُجيَاِدُلوَن ِيف آَ�ِت  الَِّذيَن 
آَمُنوا   الَِّذيَن  َجبَّارٍ َوِعْنَد   ٍ ُمَتَكربِّ قـَْلِب  َعَلى ُكلِّ   ُ ا�َّ َيْطَبُع  "  ،  )٣٥غافر:  (  "َكَذِلَك 

املتجربين  للمتكربين  واإلضالل  برهان،  بغري  هللا  آ�ت  يف  للمجادلني  املقت 
 .٣  " حىت ما يبقى يف قلو�م موضع للهدى وال منفذ لإلدراك

  يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ َال َجَرَم َأنَّ ا�ََّ    ":  تعاىلوقال  
ال حيب املستكربين املتعالني عن احلق   تعاىلهللا    نَّ أوجند هنا  ،  )٢٣النحل:  ("  

وعن أدلته وبراهينه وجزاء الستكبارهم ال يدخلهم    وحبقه سبحانه يف األلوهية 
 . جنته

 
 .٢٨٤ص ،اجلزء الثالث ،مرجع سابق  ،حياء علوم الدينإحامد الغزايل،  أبو )١
 .١٧١ص ،جملد �سع ،مرجع سابق ،تفسري القرءان احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٢
 .٣٨١ص ،اجلزء الرابع والعشرون  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٣
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  وعلمه أ  ويف عقله أا  وً شعر �ن عنده عل   إذاال �تيه إال    نساناإليف  هو  والز 
هو  إال و   وال يستعظمها  ،" واعلم أنه ال يتكرب إال مىت استعظم نفسه  .مظهره

يرجع   ذلك  ومجاع  الكمال،  صفات  من  صفة  هلا  أ   إىليعتقد  ديين    و كمال 
ال النسب واجلمال والقوة واملهو  والدنيوي    ،العلم والعملهو  دنيوي، فالديين  
 .١  وكثرة األنصار"

 :معىن الغرور ) ٢
شيطان،    وأ   إنسان  و ة أهو ش  و جاه أ  ومن مال أ  نساناإل  كل ما غرَّ   :(الغرور)

العزيز  يفو  " التنزيل  ُفَسُكْم   :  أَنـْ ُتْم  فـَتَـنـْ َوَلِكنَُّكْم  بـََلى  قَاُلوا  َمَعُكْم  َنُكْن  َأَملْ  يـَُناُدوَ�ُْم 
ُتْم َوَغرَّْتُكُم اْألََماِينُّ َحىتَّ َجاَء   احلديد: (  "  ا�َِّ َوَغرَُّكْم ِ��َِّ اْلَغُرورُ   أمر َوتـََربَّْصُتْم َواْرتـَبـْ

٢  ) ١٤ . 

 . ٣خدعته بزينتها فهي (غرور)  :�ب قعدو(غرته) الدنيا (غرورا) من  

والغرارة (�لكسر)  الغرة  من  مأخوذ  �لباطل  اخلداع  من  ضرب  والغرور   "  
 . ٤ ومها مبعىن الغفلة والبالهة وعدم التجارب" ،(�لفتح) 

ْنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم "  :  تعاىلقال   َعُدو�ا َشَياِطَني اْإلِ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ 
يـَْفَرتُونَ   إىل َوَما  َفَذْرُهْم  فـََعُلوُه  َما  رَبَُّك  َشاَء  َوَلْو  ُغُرورًا  اْلَقْوِل  زُْخُرَف  "   بـَْعٍض 
اإلحياء    ،)١١٢األنعام:  ( مبعىن  هنا  التمويه  والغرور  مبعىن  هنا  اإلحياء   "

 
 .٢٨٩،اجلزء الثالث ،مرجع سابقحياء علوم الدين،  إحامد الغزايل،  أبو )١
 .٦٤٩ص ،مادة غرور ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )٢
 . ٢٢ص ،مرجع سابق ،ة يف املصباح املنرييسالماإلمعجم املصطلحات رجب عبد اجلواد إبراهيم،  )٢
 . ٧ص ،ا�لد الثامن ،مرجع سابق ،تفسري القرءان احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٤
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اجلن   شياطني  �ا  يقوم  اليت  هلم    إىلوالوسوسة  ويزخرفون  اإلنس  شياطني 
 . ١  ليغروهم به" :الباطل

النفس    أعمالوالغرور عمل من   يَِعُدُهْم "  :  تعاىلية فقال  نساناإلالشيطان يف 
ِإالَّ   الشَّْيطَاُن  يَِعُدُهُم  َوَما  الشيطان    ،)١٢٠النساء:  ("    ُغُرورًاَوُميَنِّيِهْم  يعد  وهنا 

 ، هفكار ه الفاسدة فيستجيبوا له وألأفكار ليغرتوا ويتبعوا    موالياءه �لغىن واألأول
  ،املال  وأي يف احملال أ  ،ضار هو  وقد أتى الغرور هنا مبعىن" إظهار النفع فيما  

 .٢  كشرب اخلمر والقمار والز� وغري ذلك"

وهنا �يت    ،)٦٤اإلسراء:  ( "    َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا"  :  تعاىلوقال  
يصيب   الذي  الزائفة  نساناإلللغرور  ووعوده  الشيطان  يَِعُدُهُم   "  من  َوَما 

ُغُرورًا ِإالَّ  ما    :أي"    الشَّْيطَاُن  أماين ووعود  به من  يعدهم   ، إال كذب هو  ما 
َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي : "  ه كما خكى القرآن الكرميألنه يتخلى عنهم بقول

ِإنَّ ا�ََّ َوَعدَُكْم َوْعَد اْحلَقِّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن   مراْأل 
ُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما َأَ� ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنـُْتمْ   ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبـْ

  إبراهيم:(  "  ِإّينِ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   ِمبُْصرِِخيَّ 
هو  "    وميكن تعريف الغرور �نه  ،األماين والكذب هو  وهنا الغرور    ،٣  " )٢٢

النفس   اهل  إىلسكون  يوافق  ومييل  و ما  من   إليهى  وخدعة  شبهة  عن  الطبع 
أ  العاجل  إما يف  أنه على خري  اعتقد  يف اآلجل عن شبهة    والشيطان، فمن 

ف و هو  فاسدة  �   أكثر مغرور،  يظنون  فيه،    نفسهمالناس  خمطئون  وهم  اخلري 

 
 .٢٤٤ص ،ا�لد الثالث ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .٣٧ص ،ا�لد اخلامس  ،مرجع سابق ،تفسري القرءان احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٢
 .٢٥٤ص ،ا�لد الثامن ،مرجع سابقعبد الرمحن بن حسن النفيسة، التفسري املبني،  )٣
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اختلفت    إذاالناس    أكثرف وإن  درجا�م   أصناف مغرورون  واختلفت  غرورهم 
حىت كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض وأظهرها، وأشدها غرور الكفار  

 . ١وغرور العصاة والفساق "

 والغرور  هو الز  أنواع  :�نًيا

 : وغرور بطبيعة اخللقهو ز  ) ١
َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت   آدمَولََقْد َكرَّْمَنا َبِين  "  :  تعاىلقال   َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقـْ

جاء    آدموالتكرمي لبىن    ،) ٧٠اإلسراء:  ("  َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 
نوع من هو  واالعرتاض من إبليس على هذا التكرمي    ، يف خلقه  تعاىلمن هللا  

وهذا ما قام به الشيطان    ،وعلى قرار التكرمي  تعاىلالتعايل على هللا سبحانه و 
خلق   مشهد  له  مرواأل  آدميف  أن    ،�لسجود  املوقف  هذا  من  من  ونستنتج 

الطرد    إىلوالذي أدى �لشيطان    ، غرور الشيطانهو هو  الغرور والز   أنواعأعظم  
رمح جهنم  ةمن  �ر  يف  و�خللود  جبهنم  عليه  واحلكم  غرور  وقد كان    ،هللا 

غرور    أكربهو  لطبيعة خلق كل منهما    آدممن    أفضل�نه    هالشيطان وشعور 
َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس  دم َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآل "  :  تعاىلفال    ،قام به إبليس

ِطيًنا َخَلْقَت  ِلَمْن  أََأْسُجُد  يظهر    ،)٦١اإلسراء:  ("    قَاَل  الشيطان   تعاىلوهنا 
و  اجلديد  املخلوق  السالم  آدمهو  وغروره وحقده على  يعلن هو  و   ،عليه  �ذا 

ألو  خبلق    أمرعصيانه  قضت  اليت  حكمته  وجيحد  العظيم،   نسان اإلاخلالق 
 . هأرضوجعله خليفته يف 

قَاَل َ�ِإْبِليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكَربَْت َأْم "  :  تعاىلوقال  
اْلَعاِلَني   ِمَن  ِطٍني    )٧٥(ُكْنَت  ِمْن  َوَخَلْقَتُه  َ�ٍر  ِمْن  َخَلْقَتِين  ِمْنُه  َخْريٌ  َأَ�   ) ٧٦(قَاَل 

 
 .٣٢٦ص ،اجلزء الثالث ،مرجع سابقحياء علوم الدين،  إحامد الغزايل،  أبو )١
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يظهر    ،)٧٥،٧٦ص:  (" اخللق  تعاىلوهنا  مادة  ماهية  على  رده  يف    ، إبليس 
وكأنه من شدة التعايل صور له غروره أنه يعلم مميزات وعيوب املواد املخلوق 

ية لنفسه، ونسي أنه يتحدث فضل ومن شدة غروره يعلن األ  ،منها كل منهما 
وهنا يظهر الغرور والتعايل والذي أوصله للطرد واللعنة من   ،مع اخلالق سبحانه 

وجند أن خلق التعايل والتكرب مع تفضيل    ،تعاىلرمحه اخلالق املنشئ سبحانه و 
" إنه احلسد    .استتبع من الشيطان احلسد والغل  نسانلإل  تعاىلهللا سبحانه و 

ا أ  ، لرديتضح من هذا  الطني يف   ووالغفلة  الزائد عن  الكرمي  للعنصر  اإلغفال 
التكرمي  ،آدم القبيح الذي يصدر عن الطبيعة  هو  و   ،والذي يستحق هذا  الرد 

 .١ اليت جتردت من اخلري"
أبناء   الشيطان جند من  الشيطان    آدموعلى نفس طريقة  من يتخذون سلوك 

فيتعالون على سائر اخللق مبا يعتقدون أ�م مميزون عنهم، وبذلك يتبع   سبيالً 
الغرور   نساناإل �ذا  نفسه  ويظلم  سلوكه  نفاذ    ،الشيطان يف  جزاؤهم  ويكون 

 . فيهم �لعذاب واهلالك تعاىلسنته  
 : الصطفائهم �لرساالت مموغرور األهو ز  ) ٢

�الستبدال وتبديل    و�م �هلالك أ  تعاىل�ا لنفاذ سنة هللا    يؤدي غرور    مملأل
الرسل   فيوهللا سبحانه يصط  ،ا اغرتت �صطفائها �لرساالت أممنجد  ف  ،النعم

الرساالت كما قال سبحانه:   اْصطََفى  "  لتبليغ  ا�ََّ  ِإبـَْراِهيَم   آدم ِإنَّ  َونُوًحا َوآَل 
د�ن سبحانه األ  فيوكذلك يصط  ،)٣٣آل عمران: ("   َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

َ�َبِينَّ "  :  تعاىلقال    ،والشعوب   مملأل َويـَْعُقوُب  بَِنيِه  ِإبـَْراِهيُم  ِ�َا  ا�ََّ   َوَوصَّى  ِإنَّ 
ُتْم ُمْسِلُمونَ  يَن َفَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ  . )١٣٢البقرة:  ("  اْصطََفى َلُكُم الدِّ

 
 . ٣٢٨ص ،اجلزء الثالث والعشرون  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١



-٣٢٧- 

فقد اصط   تبليغ كلمسؤولامل  مماأل  تعاىلسبحانه و   فيكذلك  التوحيد    ة ة عن 
وكانت األمة السابقة  ،مماحلاملة للرسالة املكلفة بتبليغ التوحيد لسائر األ مماأل

، بين إسرائيلهي أمة    رضاأل  هللا على  ةيف التكليف بنشر كلم  ملسو هيلع هللا ىلص  ألمة حممد
َ�َبِين ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأّينِ َفضَّْلُتُكْم َعَلى : "  تعاىلقال  

َنا َبِين ِإْسَرائِيَل اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم "  :  تعاىل، وقال  )٤٧البقرة:  ("    اْلَعاَلِمنيَ  َولََقْد آتـَيـْ
اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى  َوَفضَّْلَناُهْم  الطَّيَِّباِت  ِمَن  َناُهْم  َوَرزَقـْ َة  وهنا   ،)١٦اجلاثية:  ("    َوالنـُّبُـوَّ

كانوا مفضلني" أي فضلهم   ��موعلى تذكريهم مباضيهم  بين إسرائيلاخلطاب ل
   .١هل زما�م �رسال الرسل منهم وإنزال الكتاب عليهم"أمن  ممعلى سائر األ

وأو   التوحيد  �بالغ  َبِين "  :  تعاىلقال    ،هللا  أمروقد كلفوا  ِميثَاَق  َأَخْذَ�  َوِإْذ 
ِإالَّ   تـَْعُبُدوَن  َال  َواْلَمَساِكِني ِإْسَرائِيَل  َواْليَـَتاَمى  اْلُقْرَىب  َوِذي  ِإْحَساً�  َوِ�ْلَواِلَدْيِن  ا�ََّ 

َوأَنـُْتمْ  ِمْنُكْم  َقِليًال  ِإالَّ  ُتْم  تـََولَّيـْ مثَُّ  الزََّكاَة  َوآتُوا  الصََّالَة  َوَأِقيُموا  ُحْسًنا  لِلنَّاِس   َوُقوُلوا 
وهنا كان التكليف هلم حبمل كلمة التوحيد فما كان   ،)٨٣البقرة:  (  "  ُمْعِرُضونَ 

والتعايل   الغرور  إال  ورفضوا �قي    أنفسهموأغلقوا على    ، أحباء هللا  ��ممنهم 
واص  مماأل مبنزلتهم  واغرتوا  �لتبليغئفاطواحتقروهم  معرض،  هم  عن  نيوتولوا   

هللا   من  فما كان  والتكليف،  �الستبدال   تعاىلاملهمة  معهم  سنته  تنفيذ  إال 
 ين يقومون �ملهمة.أخر بقوم 

بناء إسرائيل عن املنصب الذي مل يقدروه    ونستطيع أن نقول " أن هللا حنى 
ولكن    ،٢  ية حيث عجز أبناء عمومتهم"نساناإلواستقدم العرب ليقودوا    ،قدره
االستبدال  بين هلذا  يستسلموا  مل  به  ،إسرائيل  يرضوا  سائر  وتعا  ،ومل  على  لوا 
  ، أبناء هللا وأحباؤه  ��مومتادوا بغرورهم، وادعوا  ،  شعب هللا املختار  ��م  مماأل

 
 . ١٤٥،١٤٤ص  ،ولا�لد األ ،مرجع سابق ،يف التفسري ساساألسعيد حوى،  )١
 .٢٨ص ،م)٢٠٠٣-ه ١٤٢٣( ،الطبعة الثانية ،دار الشروق ،حصاد الغرورحممد الغزايل،  )٢
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بُُكْم   ودُ إليهَوقَاَلِت  "  :  تعاىلقال   يـَُعذِّ َفِلَم  ُقْل  َوَأِحبَّاُؤُه  ا�َِّ  َناُء  أَبـْ َحنُْن  َوالنََّصاَرى 
ُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفرُ  والغرور  هو  وهنا يظهر الز   ،)١٨املائدة:  ("    ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـْ

وزاد غرورهم   ،أبناء هللا  ��ماالدعاء    إىلحىت وصلوا    بين إسرائيلالذي أصاب  
َوِإْذ  "  :  تعاىلقال    ،واليت قام �لتبشري �ا نيب هللا عيسى  ملسو هيلع هللا ىلص  ورفضوا نبوة حممد 

قًا ِلَما َبْنيَ َيَديَّ ِمَن  قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َ�َبِين ِإْسَرائِيَل ِإّينِ َرُسوُل ا�َِّ ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ
مِ  �َِْيت  ِبَرُسوٍل  ًرا  َهَذا التـَّْورَاِة َوُمَبشِّ قَاُلوا  َجاَءُهْم ِ�ْلبَـيَِّناِت  فـََلمَّا  َأْمحَُد  اْمسُُه  بـَْعِدي  ْن 

ُمِبنيٌ  تع  ، )٦الصف:  ("    ِسْحٌر  لرسول هللاإليهواستمر  وتكذيبهم  واستمرت    ،م 
حىت يومنا هذا مل ينته غرور  و   ، حرو�م على األمة اجلديدة املكلفة بنشر الدعوة

األ  بين  ووعل  سائر  على  لبين  ،ممإسرائيل  العقاب  سنته    وجاء  ونفاذ  إسرائيل 
 . فيهم �الستبدال وتبدل النعمة تعاىل

 :دوالاألو  موالوغرور �ألهو ز  ) ٣
" :  تعاىلوذلك لقوله    ة،نقم  إىلحتويل النعمة    إىل  يؤديهذا النوع من الغرور  

َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخْريٌ ِعْنَد رَبَِّك ثـََواً� َوَخْريٌ َأَمًال اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة  نـْ  الدُّ
  هيال ين   سالم" اإلو واملال والبنون من املتاع احلقيقي للدنيا    ،)٤٦الكهف:  ("  

الطيبات"  املتاع �لزينة يف حدود  لقيمة    إذا أما    .١  عن  الدنيوية  الزينة  حتولت 
قال   ة، نقم   إىليغرت �ما فبذلك تتحول النعمة    نساناإلوبدأ    ،وأصبحت هدفًا

َيا لَِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـَفَ "    :تعاىل نـْ َا اْحلََياُة الدُّ َنُكْم َوَتكَ  أخر اْعَلُموا َأمنَّ  موال ِيف اْأل  أثربـَيـْ
اآلية  ،)٢٠احلديد:  ("    دِ والَواْأل  تشري  األ  إىل  وهنا  من  بزينتها  الدنيا    موال أن 

ا العقالء فضال عن  إليهاليت ال يركن    األمورال من" حمقرات  إهي    د ماوالاألو 
�ا هلا وهل  هيو   ، االطمئنان  مثرة  ويعود   نساناإليشغل  و  لعب ال  يقيده  عما 

 
 .٢٢٧٢ص ،اجلزء اخلامس عشر ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١



-٣٢٩- 

دنياه يف  �لنفع  زائل   ، عليه  زائفه  �ملظاهر    ،اجلهال  يهو تست  ةوزينه  وتغريهم 
 . ١ اخلداعه"

 

وذلك   ،اخلسران العظيمهو    موالد واألوالألن الغرور ��  تعاىلوضح هللا  أوقد  
  َ�أَيـَُّها "    :تعاىلقال    ،وأبناء  أمواليوم احلساب من    نساناإلاجلميع عن    يلتخل 

َعْن  َجاٍز  ُهَو  َمْوُلوٌد  َوَال  َوَلِدِه  َعْن  َواِلٌد  َجيِْزي  َال  يـَْوًما  َواْخَشْوا  رَبَُّكْم  اتـَُّقوا  النَّاُس 
اْلَغرُ   َِّ��ِ يـَُغرَّنَُّكْم  َوَال  َيا  نـْ الدُّ اْحلََياُة  تـَُغرَّنَُّكُم  َفَال  َحقٌّ  ا�َِّ  َوْعَد  ِإنَّ  ًئا  َشيـْ "   ورُ َواِلِدِه 

اآلية    ،)٣٣لقمان:  ( معىن  من  األأويتضح  يف  صالت  ال  الصلة إة  خر نه  ال 
تنقطع    نه أفنجد    ، الصاحلة  عمال�أل الرحم  أ"  ووشائج  والدم  القرىب  واصر 

املولود والوالد وما يستقل كل بشأنه الوالد ومن ولد وبني  فال    ،والنسب بني 
عن  أجيزى   ينفع    ،حد أحد  وكسبه   ا حدً أوال  متاع    عمله  شغل   وأ   هييل من 

الصدور  و أ  ،يينس  يف  يوسوس  �ملال    ،والشياطني كثر  ، شيطان  والغرور 
شيطان  ،شيطان �لعلم  شيطان  ،والغرور  �لعمر  �لقوة    ،والغرور  والغرور 
شيطان  ،شيطان �لسلطان  اهل  ،والغرور  الش و ودفعة  ونزوة  شيطان،  ة  هو ى 
 .٢  غرور"العاصم من كل هو ة خر وتقوى هللا وتصور األ ،شيطان

 

 :وغرور �لقوة والسلطةهو ز  ) ٤
ومجيعها   ،ية على الغرور �لعصبة و�لقوة والسلطةالقرآنهناك الكثري من األمثلة 

سنت بنفاذ  واهلالك   تعاىل  ه انتهت  والعذاب  العصبة    اولوحن  ، �لفناء  تعريف 
  و أ  :بنوه وقرابته ألبيه  :وعصبة الرجل  ،اجلماعة من الناس  :" (العصبة):كاآليت

 على هذا النوع من التكرب  القرآينواملثل    ،٣  قومه الذين يتعصبون له وينصرونه"
 

 .١٢٩٩ص ،ا�لد التاسع ،سابقال ملرجع ا )١
 . ٢٧٩٨ص ،ا�لد احلادي والعشرون  ،سابقالاملرجع   )٢
 . ٦٤ص ،مادة عصبة ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )٣
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أَبِيَنا   إىل ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ  : "  تعاىلقال    ، إخوة يوسفهو  والغرور  
إخوة يوسف    قصة  يفو   ، )٨يوسف:  (  "  ِمنَّا َوَحنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَ�َ� لَِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ 

لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ "    وغرية من األخ األصغر وقوهلم،  غرور �لعدد والعصبة
واحلال    ، " أي يفضلهما علينا مبزيد احملبة على صغرمها وقلة غنائهماأَبِيَنا ِمنَّا  إىل

  إليهعشرة رجال أقو�ء أشداء معتصبون نقوم له بكل ما حيتاج    ةأننا حنن عصب
 . الغرور أنواع، وهذا نوع من ١  الرزق واحلماية والكفاية" أسباب من 

  :تعاىلقال    ،فهي أمة اغرتت بقو�ا  ،كذلك يندرج حتت غرور القوة قوم عاد
ًة    رضفَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتْكَربُوا ِيف اْأل "    يـََرْوا َأنَّ ا�ََّ أوملْ بَِغْريِ اْحلَقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قـُوَّ

َجيَْحُدوَن   ِ�َ�تَِنا  وََكانُوا  ًة  قـُوَّ ُهْم  ِمنـْ َأَشدُّ  ُهَو  َخَلَقُهْم  ِرًحيا   )١٥(الَِّذي  َعَلْيِهْم  فََأْرَسْلَنا 
اْأل  َولََعَذاُب  َيا  نـْ الدُّ اْحلََياِة  ِيف  اخلِْْزِي  َعَذاَب  لُِنِذيَقُهْم  حنََِساٍت  ٍم  َأ�َّ ِيف   ةِ خر َصْرَصًرا 

يـُْنَصُروَن   َال  وهنا هلكت عاد بسبب    ،)١٦  ، ١٥فصلت:  ("    )١٦(َأْخَزى َوُهْم 
َأَملْ تـََر "  عنه:    تعاىلا بقو�ا، وهلك معها كل العمران الذي قال  ليهاغرورها وتع

ُخيَْلْق ِمثْـُلَها ِيف اْلِبَالِد    )٧(ِإرََم َذاِت اْلِعَماِد    )٦(َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِعاٍد   "    )٨(الَِّيت َملْ 
 .)٨ ــــــ  ٦الفجر: (
 

أنَّ  يستوعبوا  أن  البشر  على كل  أنْ   فيجب  احلق  له   "  العباد  وأال    ،خيضع 
عظمة خلق هللا، فكل استكبار    إىلوهم من هم �لقياس    رضاأل  يستكربوا يف

حقهو  ف  رضاأل  يف و   . بغري  قوة؟  منا  أشد  من  وقالوا  الشعور  هو  استكربوا 
 .٢  قو�م" إىلالكاذب الذي حيسه الطغاة، الشعور �نه مل تعد هناك قوة تقف 

 

 
 .٢٢٢ص ،اجلزء الثاين عشر ،مرجع سابق ،تفسري القرءان احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
 .٣١١٧ص ،اجلزء الرابع والعشرون  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢
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وقارون  أكربوكذلك من   وهامان  فرعون  والسلطان غرور  �لقوة  وقد    ،الغرور 
فقال:   علوهم  بني  سبحانه  َولََقْد  "مجع  َوَهاَماَن  َوِفْرَعْوَن  ُموَسى َوقَاُروَن  َجاَءُهْم 

فَاْسَتْكَربُوا ِيف اْأل   وقد خصَّ   ،)٣٩العنكبوت:  ("    َوَما َكانُوا َسابِِقنيَ   رضِ�ْلبَـيَِّناِت 
بصف  تعاىلهللا   وهامان  وفرعون  منهم  ،  رضاأل  االستكبار يف  ةقارون  فلكل 

وفرعون   ، كما سنتحدث عنه تفصيال  موالتكرب، فقارون كان تكربه بكثرة األ
وهامان كان تكربمها �لسلطة والسلطان والنفوذ السياسي واملايل على مصر، 

 رض َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِيف اْأل "  :  تعاىلقال    ،مسيطرة سياسي�ا  ةقوة حاكمفكانوا  
مستبد   وشديد العت  مبعىن" عاتٍ   ووهنا العل   ،)٨٣يونس:  ("    َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنيَ 

  ه فاملراد بعلوه قهر   ،جدير أن خياف منههو  مصر، ف  أرض القهر يف    يغالب قو 
مثَُّ َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن ِ�َ�تَِنا َوُسْلطَاٍن "  :  تعاىلوقد قال    ،١  واستبداده"

َعاِلَني    إىل  )٤٥(ُمِبٍني   قـَْوًما  فَاْسَتْكَربُوا وََكانُوا   ، ٤٥  املؤمنون: (  "  )٤٦(ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه 
والطغيان  ،)٤٦ �لظلم  قاهرين  قوًما  وشيعته  فرعون  قهر   ،وكان  شدة  ومن 

" :  تعاىلقال    بين إسرائيلفرعون وملئه على أهل مصر وتشتيتهم هلم واستعباد  
َناَءُهْم   رض ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف اْأل  ُهْم يَُذبُِّح أَبـْ َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ

اْلُمْفِسِدينَ  ِمَن  ِإنَُّه َكاَن  ِنَساَءُهْم  التكرب    ،)٤القصص:  ("    َوَيْسَتْحِيي  هنا  وجند 
يف فكر    رضاأل  واالستعالء  على  الشيطان  واستحواذ  الكفر  شدة  من  �يت 

  ، وجعل أهل مصر شيًعا  ،وتكرب وجترب  رض األ  عال يف  "  البشر، فنجد فرعون
إسرائيل    كل طائفة يف شأن من شئونه. ووقع أشد االضطهاد والبغي على بين

وقومه، فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم هو ألن هلم عقيدة غري عقيدته 
 .٢ يعقوب"

 
 . ٣٩٤ص ،، اجلزء احلادي عشر،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
 .٢٦٧٧ص ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابقسيد قطب، يف ظالل القرآن،  )٢
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َنا "  :  تعاىلفقال    ،الكرمي ربط بني االستعالء واإلسراف  القرآنوجند   َولََقْد َجنَّيـْ
 ) ٣١(ِمْن ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َكاَن َعالًِيا ِمَن اْلُمْسرِِفَني    )٣٠(َبِين ِإْسَرائِيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهِني  

 و واإلسراف هنا ميكن أن يكون يف الظلم واالستبداد أ  ،)٣١  ، ٣٠  الدخان: ("  
مصر،   يف  واالجتماعية  املالية  السطوة  شدة  من  معيشي�ا  إسرافا  وجنده يكون 

شىت   �نزال  والسلطان  �لقوة  الغرور  على  �لعقاب  فيهم  سنته  ينفذ  سبحانه 
  .لوان العذاب أ

 

  (قارون)  القرآينوالغرور يف القصص هو الز  :�لثا

قارون هي أبلغ   ةوقص  ،قارون كان يف زمان موسى عليه السالم وكان من قومه 
ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم "  :  تعاىلقال    ،قرآنيه لتوضيح الغرور �ملال والعلم  قصة

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء ِ�ْلُعْصَبِة   ِة ِإْذ أويل ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ  اْلُقوَّ
والقصة حتدد   ،)٧٦القصص:  ("    ا�ََّ َال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ قَاَل لَُه قـَْوُمُه َال تـَْفَرْح ِإنَّ  

و هو  من   و هو  الباغي  البغي  سبب  وحتدد  وكثرة    الغىنهو  قارون،  الفاحش 
" آ�ه هللا ماالً كثريًا يصور    وقد  ،وحتدد شدة فرح قارون �ملال  ،والعلم  موالاأل

 ا�موعة من أقو�ء الرجال كثرته �نه كنوز...و�ن مفاتيح هذه الكنوز تعيي  
 ي ن يتقبعض الصاحلني نصحه �  حاولوقد    ،١من أجل هذا بغى قارون"   ...

َتِغ ِفيَما آَ�َك "    :تعاىلقال    ، إليهه واخلريات اليت أحسن هللا �ا  أموالهللا يف   َوابـْ
ُ الدَّاَر اْأل  َيا  خر ا�َّ نـْ ُ ِإلَْيَك َوَال تـَْبِغ َة َوَال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن ا�َّ

اْأل  ِيف  اْلُمْفِسِدينَ   رضاْلَفَساَد  حيُِبُّ  َال  ا�ََّ  أن    ،)٧٧القصص:  ("    ِإنَّ  ويالحظ 
األ  موالاأل  أصحاب  �ذه  يصيبهم  غالًبا  هذه    موالالطائلة  وتصبح  املفاسد، 

هللا    موالاأل من  وللغضب  للهالك  استخدامهاتعاىلسبَبا  سوء  من  وذلك   ، ،  
 

 .٢٧١١ص ،ا�لد اخلامس،املرجع سابق )١



-٣٣٣- 

ومن سوء استخدامها من سرف وترف شديد    ،ويكون ذلك مبنع حقها �رة
األ  ، ىأخر �رة   هذه  بكثر�ا   موالفتكون  املبتلني  على  هللا  من  نقمة    ،سبب 

  ،وجند قارون بعد توجيه بعض الصاحلني له �بتغاء وجه هللا ال يستجيب هلم
َا ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي  "  :  تعاىل  وكان رده بكل غرور وتكرب، قال  أوملْ قَاَل ِإمنَّ

ًة وَ  َمجًْعا َوَال   أكثريـَْعَلْم َأنَّ ا�ََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوَّ
حول نوع    راءوقد اختلفوا يف األ  ،)٧٨القصص:  ("    ُيْسَأُل َعْن ُذنُوِ�ُِم اْلُمْجرُِمونَ 

النحاس    ونه علم التجارة أأفهناك من قال    ،العلم  إىلعلم الكيمياء لتحويل 
" قولة املغرور املطموس الذي  يويالحظ الكرب والغرور من رد قارون فه  ،ذهب

هللا    أمروهنا �يت    ،١  النعمة وحكمتها ويفتنه املال ويعميه الثراء"ينسى مصدر  
الظاملني اْأل "  :  تعاىلقال    ، بفناء  َوِبَدارِِه  بِِه  ِفَئٍة   رضَفَخَسْفَنا  ِمْن  لَُه  َفَما َكاَن 

َتِصرِينَ  واجلزاء كان من   ،)٨١القصص:  ("    يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن ا�َِّ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنـْ
 ى يف بطن هو و  ،" ابتلعته وابتلعت داره اليت تكرب عليها رضفاأل ،جنس العمل

ال    رضاأل عاجزًا  ضعيًفا  ذهب  وفاقا،  جزاء  فوقها  واستطال  فيها  عال  اليت 
أحد أ  ، ينصره  جباه  ينتصر  تنت  ،٢  مال"  و وال  قصص   هيوبذلك  من  قصة 
�لز  سنة  هو  الظاملني  وفق  �لعذاب  على والغرور  للقوانني    ،رضاأل  هللا  ووفقا 

لسري    اإلهلية حيث كان    هي وانت  ،األحداث املنظمة  الكربى  بفتنته  قارون 
َفَخَرَج َعَلى قـَْوِمِه ِيف زِيَنِتِه قَاَل : "  تعاىلضعفاء النفوس يفتتنون به ومباله، فقال  

َعِظيمٍ  َحظٍّ  َلُذو  ِإنَُّه  قَاُروُن  ُأوِيتَ  َما  ِمْثَل  لََنا  َ�لَْيَت  َيا  نـْ الدُّ اْحلََياَة  يُرِيُدوَن  "   الَِّذيَن 
قارون حىت يتبني للبسطاء من   ةوجاء وقت القضاء على فتن  ،)٧٩القصص:  (

احلق إميا�  ،الناس  منهم  حدث  لقضائه،  وقد  وتسليمهم  وتقديره  هللا  بقدر  م 
 

 .٢٧١٢ص ،ا�لد اخلامس ،املرجع سابق ١)
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َوَأْصَبَح الَِّذيَن َمتَنـَّْوا َمَكانَُه ِ�ْألَْمِس يـَُقوُلوَن : "  تعاىلقال  ،  وعربوا عن ذلك بقوهلم
  ُ َنا خلَََسَف َوْيَكَأنَّ ا�ََّ يـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلْوَال َأْن َمنَّ ا�َّ َعَليـْ

و�الك قارون وعذابه �خلسف    ،)٨٢القصص:  (   "  بَِنا َوْيَكأَنَُّه َال يـُْفِلُح اْلَكاِفُرونَ 
 . وغرور وتكرب قارونهو قصة ز  هيتنت

 املطلب الثالث 

 يف الظلم االقتصادي  اإلهليةالسنن 

املطلب   يف  و   ولاألحتدثنا  الظلم  الز   يفو   ،هأنواععن  عن  الثاين  هو  املطلب 
الز  أن  الحظت  وقد  يندرج حتت هو  والغرور  االقتصادية  الناحية  من  والغرور 
  ،هم وغرورهم �اهو الناس وز  يدي� موالكثرة األ  الظلم االقتصادي، وذلك ألن

لظ البخل  هو أدى  وأحيا�  واإلسراف،  الرتف  مثل  اقتصادي  ظلم  ظواهر  ر 
االقتص الظلم  من  وكلها  الظلم    ،اديواالكتناز،  صور  من  أنه  جند  وكذلك 

وغل  واالحتكار  واالستغالل  الر�  واالختالس    و االقتصادي  والرشوة  األسعار 
و�لبحث يف آ�ت كتاب هللا عن عاقبة الظلم    ،والتطفيف يف املوازين واملكاييل

 :وخاصة الظلم االقتصادي وجدت ما يلي

 للهالك   يؤدي ه سبحانه أن الرتف سنت :أوال

هللا لغضب  جالب  االقتصادي  للدخل  مفسد  استهالكي  سلوك    ،الرتف 
فـََلْوَال َكاَن ِمَن "  :  تعاىللقوله    ونستطيع اعتباره من أفعال القوم الظاملني ا�رمني

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِيف اْأل أولاْلُقُروِن ِمْن قـَْبِلُكْم   ُهْم   رض و بَِقيٍَّة يـَنـْ َنا ِمنـْ ِإالَّ َقِليًال ِممَّْن َأْجنَيـْ
وهذه اآلية تشري   ،)١١٦د:  هو ("    َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمنيَ 

ن عن الفساد والظلم بكل هو كان �م صاحلون مصلحون ين  إذاأن األمة    إىل
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العذاب أنواع النجاة من  املصلحون    إذاو   ،ه فسيكونون هم  يتواجد  "كان  ومل 
 .١  فيها كثرة من املرتفني وأتباعهم اخلانعني هلم أُهلك القرى �هلها الظاملني" 

الرتف    ملتبعيه  أيًضا وجند  العذاب  قـَْريٍَة "  :  تعاىلقال  ،  جيلب  ِمْن  َقَصْمَنا  وََكْم 
قـَْوًما   بـَْعَدَها  َوأَْنَشْأَ�  ظَاِلَمًة  �ََْسَنا    )١١(يَن  أخر َكاَنْت  َأَحسُّوا  َها   إذافـََلمَّا  ِمنـْ ُهْم 

ُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم لََعلَُّكْم ُتْسأَُلوَن   إىلَال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا    )١٢(يـَرُْكُضوَن    ) ١٣(َما أُْترِفـْ
من    يفو   ،)١٣  ـــــــ   ١١:  األنبياء(  " نوع  الرتف  أن  نرى  اآلية  الظلم   أنواعهذه 

و  الظاملني  يف  هللا  سنة  عليه  أشد    .اهلالك  هييطبق  "القصم  أن  جند  وهنا 
القطع ويلق  ،حركات  معناها،  يصور  اللفظي  والعنف    يوجرسها  الشدة  ظل 

ف ظاملة  اليت كانت  القرى  على  احلاسم  والقضاء  مدمرة   إذاوالتحطيم  هي 
وعيشكم الرغيد    ئمتاعكم اهلن  إىل.... ال تركضوا من قريتكم وعودوا  .حمطمة

أنفقتموه"  فيما  تسألون عن ذلك كله  لعلكم  املريح، عودوا  ، وهنا  ٢وسكنكم 
مثَُّ  "    :تعاىلقال    ،ؤال عنه يوم القيامةوسيتم الس   ،جند أن الرتف والنعيم زائًدا

ألنه    ،ولذلك جيب االبتعاد عن الرتف  ،)٨:أثرالتك("    لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ 
وجيب مالحظة أن    ،ةخر جيلب سنن العذاب يف الدنيا والسؤال والعذاب يف األ 

هللا   سنة  طريًقا    يتقض  تعاىل"  يتخذ  وأن  االستهالك  ميارس  حفظ    إىل�ن 
االستهالك    إذاو   ، يةنساناإلاحلياة   من  اهلدف  احلياة  هو  كان  حفظ 

ية  نساناإلأي حفظ احلياة    ،.. وجيب أن يكون يف حدود الغاية منه ،.يةنساناإل
ينبغي أن يصل   يت  إىلال تدمريها، أي أن االستهالك ال  الغاية    عارضما  مع 

و  ف  هيمنه  احلياة،  االستهالك    إذاحفظ  �ديد   إىلوصل  أي حد  احلد  هذا 

 
 .١٩٣٣ص ،ا�لد الرابع ،املرجع السابق )١
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 ية وليس احملافظة عليها فقد خرج عن الغاية اليت شرع من أجلهانساناإلاحلياة  
"  ١. 

قـَْريًَة    إذاوَ "  :  تعاىلقال   ُ�ِْلَك  َأْن  َها أمر َأَرْدَ�  َعَليـْ َفَحقَّ  ِفيَها  فـََفَسُقوا  ُمْرتَِفيَها   �َ
َتْدِمريًا َفَدمَّْرَ�َها  سنة هللا   .)١٦اإلسراء:  ("    اْلَقْوُل  تقرر  قدر هللا    إذاف  ،و"اآلية 

� أخذت  أل�ا  هالكة  أ�ا  فلم   ، اهلالك  سباب لقرية  املرتفون  فيها  فكثر 
فعم   ، سلط هللا هؤالء املرتفني ففسقوا فيها  ،همأيديومل تضرب على    ،تدافعهم

  ، وأصا�ا الدمار واهلالك ، فحق عليها سنة هللا  ،فتحللت وترهلت  ،فيها الفسق
ومل تصلح من    ، املرتفني  أيدية عما حيل �ا أل�ا مل تضرب على  سؤولامل  هيو 

السبب الذي من هو  فوجود املرتفني ذاته    ؛د املرتفنينظامها الذي مسح بوجو 
ففسقوا عليها  سلطهم هللا  هلم   وول  ،أجله  تسمح  فلم  الطريق  عليهم  أخذت 

وما سلط هللا عليها من يفسق فيها ويفسد  ،ر فيها ما استحقت اهلالكهو �لظ
 .٢  " اهلالك إىلفيقودها 

أنه   ينشئ  ونالحظ  للظاملني  اإلهالك  و بعد  فإن  ،  ينأخر أقوام    تعاىلسبحانه 
املرتفني منهم  وأصبح  التعامالت  الظلم يف  عليهم    ،ساروا على �ج  سلط هللا 

 .وهذه سنة هللا يف القرى الظاملة ،اهلالك
، )٦٤املؤمنون:  ("    ُهْم َجيَْأُرونَ   إذاَأَخْذَ� ُمْرتَِفيِهْم ِ�ْلَعَذاِب    إذاَحىتَّ  "  :  تعاىلقال  

هم  أكثر وهم كذلك    ،واملرتفون هم أشد الناس تنعيًما �ملوارد االقتصادية والرزق
ألوانه بكل  االقتصادي  الظلم  وارتكاب  الطاعات  عن  وختصيص  .  ابتعاًدا   "

أن ش مع  �لتعذيب  الناس  أاملرتفني  يعم  أن  دنيو��  أن كان  اإلهلي  العذاب  ن 
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إمياء   العذاب   إىلكلهم  نزول  هم سبب  املرتفني  احلقيقة    يفو   ،١  �لعامة"  أن 
ألوانه   بكل  الظلم  ينشرون  فاملرتفون  للفقراء،  ظلًما  الناس  أشد  املرتفون  يكون 

اخلاصة مصاحلهم  األ  ،خلدمة  على  الويالت  تتنزل  املفسدة    مموبذلك  الظاملة 
"من الكبائر اليت يعاقب هللا عليها   املشجعة على كل ألوان الظلم وذلك ألنه

ولقد    مماأل الناس،  بني  الفساد  وانتشار  العدل  إقامة  وعدم  الظلم    أمر جرمية 
�لعدل وحرم الظلم على نفسه وجعله بني العباد حمرًما كما يف    تعاىلسبحانه و 

� عبادي إىن حرمت الظلم على نفسى، وجعلته بينكم حمرما (  احلديث القدسي  
وحتكم األقو�ء يف الضعفاء اختلت املوازين وانعدمت القيم    إذا ف،  ٢) فال تظاملوا

اهم،  هو سادة وعبيد وأخذ األقو�ء يتالعبون حبدود هللا على    إىلووزع ا�تمع  
 .٣  فقد أذ�م هللا �هلالك ووقعت القاصمه" 

 سراف �يت �لضرر ومينع حب هللا  سنته سبحانه أن اإل  :�نًيا

هنا   املقصود  األهو  واإلسراف  يف   اإلنفاقو   موالإسراف  اإلسراف  وليس 
وإنفاقها فيما ال ينبغي من    موالواإلسراف يف األ  ، وكالمها من الظلم  ،الكفر
َوَال "  :  تعاىلقال    ،واليت جتلب اللعنة على املسرفني  سالماحملرمة يف اإل  األمور

  اإلنفاق، واإلسراف قد يكون يف )١٤١األنعام: ("  ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 
عام    هي" الن  وهنا جند أن  ،مواليف البذل وإعطاء الناس األ  وأ  ،على النفس

إنفاقه على غريه   يفمن ماله بغري سرف و   نساناإليشمل اإلسراف يف أكل  
وغريها صدقة  يف كل    ،من  مذموم  داللة    ،...شئفاإلسراف  مينع  ال  وهذا 

 
 .٨٢ص ،ا�لد الثامن عشر ،مرجع سابق ،التحرير والتنويرالطاهر ابن عاشور،  )١
 . )٢٥٧٧/  ١٩٩٤ /٤ (ه مسلم جأخر صحيح،  )٢
 .١٦٧ص ،مرجع سابق ،يسالماإلالسنن الر�نية يف التصور راشد سعيد شهوان،  )٣
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الن على  موقعه  عن  النظر  صرف  مع  بعمومه  إسراف،   هياللفظ  من كل 
الن بتعليل  وعدم اإلسراف يف    .١  ال حيب املسرفني"  تعاىلبكونه    هي و�هيك 

األ   يعينال    موالاأل الضرور�ت  يف  والبخل  حلياة  ساسالتقتري    ،نساناإلية 
احلياة   ضرور�ت  من  واملشرب  بضوابطنساناإلواملأكل  ولكن  ألن    ، ية، 

والشراب  الطعام  يف  اإلفراط  من  تنشأ  ومضار  مفاسد  فيهما  وقد    ،لإلسراف 
اإل يف  سنة  سبحانه  والشراب أجرى  الطعام  يف  حدث   ،فراط  إن  أنه  وذلك 

�إلصابة   اإلسراف  على  العقاب  من  خلقه  يف  هللا  سنة  جاءت  اإلسراف 
واأل�ملض اإلسرافمر ار  هذا  نتيجة  البدنية  جتد    ،اض  يف  إنسا�فال  أسرف   

املختلفةمر الطعام والشراب إال وأصيب �أل وَُكُلوا َواْشَربُوا "  :  تعاىلقال    ،اض 
   .)٣١األعراف: ("   َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 

ملنفعتكم ال حيب املسرفني يف  إ" أي    النعم  أنعم عليكم هذه  الذي  ن ربكم 
،  ...هم، بل يعاقبهم على اإلسراف بقدر ما ينشأ عنه من املفاسد واملضارأمر 

ال    تعاىل�نه    هيوال يف غريها، ويؤيده تعليل الن  األشياءأي ال تسرفوا يف هذه  
حيب جنس املسرفني، أي أل�م خيالفون سنته يف فطر�م وشريعته يف هدايتهم  

أبدا�م وضياع    أنفسهمجبنايتهم على   ذلك من مضار  أمواهل يف ضرر  م وغري 
وجند من هذا أن اإلسراف يف املأكل واملشرب من اإلسراف يف    ،١اإلسراف"

 .الدخل والذي له �ثري على احلالة االقتصادية للمسلم

 املوازين واملكاييل جيلب العذاب أن التطفيف يف  تعاىلسنته   :�لثا

 
 .١٢٦ص ،اجلزء الثامن ،مرجع سابق ،املنارتفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري حممد رشيد رضا،  )١
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ًبا قَاَل َ�قـَْومِ   إىلوَ "  :  تعاىلقال   اْعُبُدوا ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُُه   َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعيـْ
ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإّينِ َأرَاُكْم ِخبَْريٍ َوِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط  َوَال تـَنـْ

نَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا َوَ�قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِ�ْلِقْسِط َوَال تـَْبَخُسوا ال  )٨٤(
ويالحظ أن خبس املوازيني واملكاييل    ،)٨٤،٨٥د:  هو ("  )٨٥(ُمْفِسِديَن   رضِيف اْأل 

وقد يكون" املراد منه عذاب االستئصال   ،االستئصالهو  �يت بسنة العذاب و 
الدنيا فيه  ، ...يف  العذاب �م كإحاطة    ،واألقرب دخول كل عذاب  وإحاطة 

والتطفيف    ،١الدائرة مبا يف داخلها فيناهلم من كل وجه وذلك مبالغة يف الوعد" 
واعترب سبحانه أن من يقوم �ذا الفعل    ، الناس �لباطل  أموالأكل    أنواعمن  
املفسدينهو   اآلية    ،من  هنا يف  الظلمهو  والعذاب  املرتتبة على  قال    ،السنة 
 . )٩٤د: هو ("  َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا ِيف ِدَ�رِِهْم َجاِمثِنيَ " : تعاىل

   موالأن الر� ميحق األ  تعاىلته سن :رابعا

ُ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ : "  تعاىلقال   ُ الّرَِ� َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َوا�َّ البقرة: ("  َميَْحُق ا�َّ
 . ٢واذهب بركته  قصةن إذايقال حمقة  ،احملق النقصان :حمق ،)٢٧٦

وكل ما ال حيسن املرء  ،والذهاب به كمحاق القمر شئ ال وحم :" احملق يف اللغة
يطلب الناس بز�دة    ماو فلعل املراد مبحق الر� حم   ،ساسحمقه كما يف األ  هعمل 

بذلك   تذهب  الر�  وز�دة  واملكانة،  واجلاه  العيش  وبسطة  اللذة  من  املال 
الناس   وملقت  ماله،  يف  بوهله  املعيشة  وخفض  اللذة  عن  غالًبا  املراىب  الشتغال 

له... وال    إ�ه وكراهيتهم  يرحم معوزًا  سنته قضت يف عابد املال الذي ال  إن 

 
  د . ت،   ،اجلزء الثامن عشر  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   ،التفسري الكبري ومفاتيح الغيب  ،فخر الدين الرازي  )١

 .٤٢ص
 .٤٦٤ص ،مرجع سابق ،حممد سيد كيالين :حتقيق ،املفردات يف غريب القرآن الراغب األصفهاين،  )٢
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�خذه   مبال  إال  معسرًا  الثمرة ينظر  من  حمروًما  يكون  أن  مقابل  بدون  ر� 
كون صاحبها �عًما عزيزًا شريًفا عند الناس لكونه مصدرًا    هيو  ،الشريفة للثروة

ة من خر كما يكون حمروًما يف األ  ،خلريهم والتفضل عليهم وإعانتهم على زمنهم
له يف عدم انتفاعه مباله هذا الضرب من االنتفاع كمن حمق ماهو  ف  ،ثواب املال

الَِّذيَن آَمُنوا َال   َ�أَيـَُّها"  :  تعاىلقال    ،واالبتعاد عن الر� �يت �لفالح  ،١  وهلك"
وهنا    ،)١٣٠آل عمران:  ("    �َُْكُلوا الّرَِ� َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا ا�ََّ لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

االقتصادية   اإلهليةالسنة   املعامالت  الدنيا �البتعاد عن  الفالح يف  تربط  اليت 
: تعاىلقال  ف  ،وقد مجع سبحانه بني الظلم والر�  ،هاليت تتضمن الر� بكل صور 

َعْن َسِبيِل ا�َِّ "   ِهْم  َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت َهلُْم َوِبَصدِّ ِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا 
َوَأْكِلِهْم    )١٦٠(ريًا  َكثِ  َعْنُه  ُ�ُوا  َوَقْد  الّرَِ�  َوَأْعَتْدَ�   أموالَوَأْخِذِهُم  ِ�ْلَباِطِل  النَّاِس 

ُهْم َعَذاً� أَلِيًما   ويالحظ هنا اجلمع    ،)١٦١  ،١٦٠النساء:  (  "   )١٦١(لِْلَكاِفرِيَن ِمنـْ
وأكل   الر�  �لباطل  أموالبني  الظلم  ،الناس  ذكر  ذلك  هذا    يعينو   ،ويسبق 

وبذلك فإن    ،�لباطل  موالوقوع الظلم �لتعامالت �لر� أل�ا نوع من أكل األ
 . الر� حيقق العذاب ألنه من الظلم

حرب هللا ورسوله واملؤمنني املستخلفني   و هو   ،للر� يف الدنيا  أخرو�يت لعقاب  
َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ "  :  تعاىل، يقول  على املرايب  رضاأل  إلقامة العدل يف

ُتْم ُمْؤِمِنَني   تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن ا�َِّ   )٢٧٨(َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرَِ� ِإْن ُكنـْ فَِإْن َملْ 
َلُكْم رُُءوُس   ُتْم فـَ البقرة: ("    )٢٧٩(ُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن  أموالَوَرُسولِِه َوِإْن تـُبـْ

وكذلك   ،النارهو  ة و خر وهنا يرتتب على أكل الر� عذاب �أل   ،)٢٧٩  ، ٢٧٨
م، وتكون أمواهلاحلرب على    هيو   ، الر� سنة هللا فيهم يف الدنيا  يتنفذ يف آكل 

 
 . ٨٨ص ،اجلزء الثالث ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
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على للعباد  وذلك أل�ا حقوق  املؤمنني،  املؤمن    ،رضاأل   األداة  واجب  ومن 
 . على املعوزين أن مينع هذا اجلور رضاأل كمستخلف إلعالء كلمة هللا على

 ه جيلب العذاب أنواعن الظلم بكل أ تعاىلسنته  :اخامسً 

منه مل �ت فيها آ�ت صرحية    أنواعمازلنا نتحدث عن الظلم االقتصادي وعن  
 موال أكل أل هيو  ،ولكنها كلها تصرفات من الظلم االقتصادي ،اإلهلية �لسنة 

 :ومن أمثلة هذه املعامالت  ،من الظلم ا�لب للعذاب هو و  ،الناس �لباطل

   :األسعار واالحتكار وغل ) ١
سلعة ليس هلا    نتاج�  املنافسة متاما �نفراد منتج واحد  اختفاء"  هو    االحتكار

السلع     بديل" من  نوع  على  �لكامل  املنتج  سيطرة  نالحظ  التعريف  و�ذا 
وهذا ما جيعل   ،سواقوهذا جيعله له حرية ختزينه وتسعريه وعرضه ورفعه من األ

السعر  احملتكر يف  �ملغاالة  يقوم  على    غالًبا  غالبا  والضغط  والذي  املستهلك 
وهنا يقع الظلم   ،املنتج �لسلعة  يكون يف االحتياج هلذه السلعة وذلك النفراد

على   يستوىل  مغ  أموال�نه  بطريقه  يصل    ،فيها  إىلاملستهلك  أن    إىل وميكن 
القوة   االحتكار من  املنتج  يبلغ  عندما  الكامل  االحتكار  ويتحقق   " الكامل 

على مجيع دخول املستهلكني مهما كان حجم  درجة متكنه دائما من احلصول  
املستوى الذي حيصل معه على    إىلأي درجة متكنه من أن يرفع الثمن    ، هإنتاج

الناس �لباطل، وذلك   أموال ويقع هذا حتت أكل      كل دخول املستهلكني"
َ�أَيـَُّها  "    الستغالل احملتكراحتياج املستهلك وحتكمه يف األسعار ومغاالته فيها 

َنُكْم ِ�ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ أموالَن آَمُنوا َال �َُْكُلوا الَِّذي "   ُكْم بـَيـْ
 .)٢٩النساء:  (
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 : الرشوة واالختالس ) ٢
مصلحة  : (الرشوة) لقضاء  يعًطى  أ  وأ  ،ما  يعطى إلحقاق �طل  إبطال    و ما 

 .١حق
َنُكْم ِ�ْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِ�َا أموالَوَال �َُْكُلوا "  :  تعاىلقال   اْحلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا  إىلُكْم بـَيـْ
ُتْم تـَْعَلُمونَ   أموالِمْن   مثِْ َوأَنـْ  ، " اخلطاب لعامة املكلفني) ١٨٨البقرة:  ("    النَّاِس ِ�ْإلِ

بعض مال  بعضكم  �كل  ال  لفظ  ،واملراد  �َُْكُلوا(   واختار  يصدق  هو  و )  َوَال 
لإل  نساناإل�كل   نفسه  وتكافلهامال  األمة  بوحدة  أن    ،شعار  على  وللتنبيه 

وحفظه   غريك  مال  ملالك هو  احرتام  واحلفظ  االحرتام  استحالل    ، عني  ألن 
، وهنا تكون  ٢التعدي وأخذ املال بغري حق يعرض كل مال للضياع والذهاب"

األ حقوق  ألكل  و خر الرشوة  األ  هيين  أكل  عنها،    موالمن  املنهي  �لباطل 
العذاب   هيو  عليه سنة  يرتتب  الذي  الظلم  عن    هيين  سالمواإل  ،كذلك من 

و�ضم حقوق   ،" أما الرشوة فهي مع كو�ا تنشر الظلم واجلورو  .كل الظلم
 . ٣  من موجبات العقاب" أيًضاالناس هي 

 : البخل واالكتناز ) ٣
"  تعاىلقال   )١ َو�َ :  يـَْبَخُلوَن  ِمْن مر الَِّذيَن   ُ ا�َّ آَ�ُهُم  َما  َوَيْكُتُموَن  ِ�ْلُبْخِل  النَّاَس  وَن 

والبخل الذي نقصده هنا    ،)٣٧النساء:  (  "  َفْضِلِه َوَأْعَتْدَ� ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاً� ُمِهيًنا
و هو   �ملال،  النافع إلهو  البخل  االقتصادي  تزيد    ، أي جمتمع  دارةاملورد  وقد 
أ  أيدييف    موالاأل لسلوك عكسي   تؤدي  و الناس، وتؤدي للرتف واإلسراف 
ألن اإلسراف    ،سالماملرفوضة يف اإل  األمورالبخل واالكتناز، وكالمها من  هو  و 

 
 . ٣٤٨ص ،مادة (رشا) ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
 .١٧٨،١٧٧ص ،ا�لد الثاين ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )٢
 . ٧١ص ،مرجع سابق ،هللا يف القوم ا�رمني واملنحرفني ةوسن ممسباب هالك األأعبد هللا التليدى، ) ٣
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االقتصاديةضياع  هو  والرتف   واالكتناز    ،للموارد  املوارد  هو  والبخل  حبس 
األ دورة  من  ا�تمع  وحرمان  مع    ،موالاالقتصادية  املسلم  أن  معرفة  وجيب 

فحرية    ،اإلنفاقالكاملة يف    االعرتاف حبريته يف التملك إال أنه ليست له احلرية
�ا االلتزام  عليه  جيب  بقواعد  مقيدة  حرية  نست  ،املسلم  أن  وعب  ونستطيع 

أَنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َوَملْ   إذاَوالَِّذيَن  "  :  تعاىلاحلرية املقيدة والتوسط اخللقي من قوله  
قـََواًما  َذِلَك  َبْنيَ  وََكاَن  يف   ،)٦٧الفرقان:  ("    يـَْقُرتُوا  هامة  بقاعدة  مقيد  واملسلم 

التوسط يف    هيو   ،اإلنفاق واملال   اإلنفاققاعدة  للنفس  مفسد  فاإلسراف   "
وا�تمع، والتقتري مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وامتناع اجلماعة من  

اجتماعية خدمات  لتحقيق  اجتماعية  أداة  فاملال  والتقتري    ،حوله،  واإلسراف 
االقتصادي وا�ال  االجتماعي  احمليط  يف  اختالًال  األ  ،حيد�ن   موالوحبس 

القلوب  طالقإومثله    أزمات حيدث   فساد  فوق  وذلك  حساب،  بغري  ها 
السابقة واألد�ن السابقة تتعلم   مم عن األالقرآينومن القصص    .١" األخالقو 

الَِّذيَن  َ�أَيـَُّها"   د:و ليهايف    تعاىلأمة حممد العرب والدروس املستفادة ولنتأمل قوله  
لََيْأُكُلوَن   َوالرُّْهَباِن  اْألَْحَباِر  ِمَن  ِإنَّ َكِثريًا  َعْن   أموالآَمُنوا  َوَيُصدُّوَن  ِ�ْلَباِطِل  النَّاِس 

ْرُهْم  فـََبشِّ ا�َِّ  َسِبيِل  ِيف  يـُْنِفُقوَ�َا  َوَال  َواْلِفضََّة  الذََّهَب  َيْكِنُزوَن  َوالَِّذيَن  ا�َِّ  َسِبيِل 
أَ  َوُجُنوُ�ُْم   )٣٤(لِيٍم  بَِعَذاٍب  ِجَباُهُهْم  ِ�َا  فـَُتْكَوى  َجَهنََّم  َ�ِر  ِيف  َها  َعَليـْ ُحيَْمى  يـَْوَم 

َتْكِنُزوَن   ُتْم  ُكنـْ َما  َفُذوُقوا  ِألَنـُْفِسُكْم  َكنَـْزُمتْ  َما  َهَذا  التوبة: (  "  )٣٥(َوظُُهورُُهْم 
وعندما نصل ملرحلة   ،حبس املال �ية صورة من الصورهو  والكنز  ،  )٣٤،٣٥

للمجتمع؛  الظلم  والكنز من  البخل  العقاب ألن  إال  ننتظر  والكنز ال  البخل 
هللا   سنة  الكانز  على  فتحق  بكنزها  املالية  للموارد  تعطيل  يف    تعاىلألنه 

 .الظاملني
 

 .٢٥٧٩ص ،اجلزء التاسع عشر ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١



-٣٤٤- 

أسفلها   اولحن  :اوأخريً  ويندرج  للعذاب  اجلالبة  الظلم  آ�ت  استخراج 
 : التعامالت السابقة وتكون كما يلي

و" لقد أملى   ،٤٨چ احلج:  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ  ٺچ  :  تعاىلقال   -
هللا الكثري من تلك القرى اهلالكة فلم يكن هذا اإلمالء منجًيا هلا من املصري  

فرصة  هو  ويالحظ هنا أن اإلمالء    ،١احملتوم والسنة املطردة يف هالك الظاملني" 
ألهل هذه القرى للرجوع عن ظلمهم واجلنوح لإلميان وما يتبعه    تعاىلمن هللا  

الظلم   ،تعاىل  من تعامالت على مراد هللا القرى يف  ولكن استمرار أهل هذه 
 .اهلالك والعذاب  هيوأفعاله وإصرارهم جعل سنة هللا فيهم �فذة و 

ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر "  :  تعاىلقال   - َفَكأَيِّْن ِمْن قـَ
  .)٤٥احلج:  ("  ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيدٍ 

فـَيَـْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا   رض َيِسريُوا ِيف اْأل أوملْ : " تعاىلقال  -
ًة َوَأَ�ُروا اْأل  ُهْم قـُوَّ ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءْ�ُْم ُرُسُلُهْم ِ�ْلبَـيَِّناِت   أكثرَوَعَمُروَها    رضَأَشدَّ ِمنـْ

ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ   . )٩الروم: ("  َفَما َكاَن ا�َّ
ُهْم َمْن  "  :  تعاىلقال   - ُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنـْ َأَخَذْتُه َفُكال� َأَخْذَ� ِبَذنِْبِه َفِمنـْ

ُهْم َمْن َخَسْفَنا بِِه اْأل  ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن  رضالصَّْيَحُة َوِمنـْ َنا َوَما َكاَن ا�َّ ُهْم َمْن َأْغَرقـْ َوِمنـْ
 .)٤٠العنكبوت:  ("  َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

ِيف  "  :  تعاىلقال   - ِإنَّ  ظََلُموا  ِمبَا  َخاِويًَة  بـُُيوُ�ُْم  يـَْعَلُمونَ فَِتْلَك  لَِقْوٍم  َآليًَة  "   َذِلَك 
 .)٥٢النمل:  (

َمْوِعًدا "  :  تعاىلقال   - ِلَمْهِلِكِهْم  َوَجَعْلَنا  ظََلُموا  َلمَّا  َأْهَلْكَناُهْم  اْلُقَرى  "   َوتِْلَك 
 . )٥٩الكهف:  (

 
 .٢٤٣ص ،ا�لد الرابعسيد قطب، يف ظالل القرآن، مرجع سابق،  )١
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الكبائر من  أشد  الظلم  الكبائرو  ،يعد  من  أشد  اليت جتعلها  ليست    ،"  فهي 
مثل القتل والزىن والسكر، فتلك جرائم يقدر على ارتكا�ا    ىخر كاجلرائم األ
أما جرمية الظلم فال يرتكبها إال القادرون، ومن هنا كان التنديد    ،كل الناس

من   غريها  عقاب  من  أشد  هللا  عند  وعقا�ا  والسنة،  الكتاب  يف  شديًدا  �ا 
 والسكر يسهل توقيع احلدود الشرعية ألن مرتكيب جرائم القتل والزىن  ،اجلرائم

م وأعراضهم وممتلكا�م  أمواهلو  أنفسهمعليهم، وأما الظامل الذي يغتال الناس يف 
ف املتجربينهو  وأهليهم  احلاكمني  من  عن   أيديوإن    ،عادة  تقصر  الناس 
 . العذاب هو لذلك فإن عاقبة الظلم  ،١لتوقيع حدود هللا عليه" إليهالوصول 
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 املبحث الثاين 

 (وقوع اهلالك االقتصادي)  أسبابوالبغي من  اإلفساد
 والبغي اإلفسادمعىن  : ولاألاملطلب 

 معىن اهلالك االقتصادي :املطلب الثاين 
 يف اهلالك االقتصادي اإلهليةآ�ت السنن :املطلب الثالث 

 

 ول األاملطلب 
 والبغي اإلفسادمعىن 
  والبغي اإلفسادمعىن  :أوال

لفظا   يف    يفوالبغي    اإلفسادجاء  هللا  وسن  أكثر كتاب  موضع،   حاول من 
 . تعاىلتوضيح معنيهما اللغوي ومعنيهما يف كتاب هللا 

 :اإلفسادمعىن  ) ١
التنزيل   يفالتلف والعطب واالضطراب واخللل واجلدب والقحط، و   :(الفساد) 

النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي   أيدي َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت  "    :العزيز
يـَْرِجُعونَ  لََعلَُّهْم  الضرر، و ،  )٤١الروم:  ("    َعِمُلوا  َهلُْم : "التنزيل    يفوإحلاق  َذِلَك 

َيا َوَهلُْم ِيف اْأل  نـْ  .)٣٣املائدة:  ("  َعِظيمٌ ِة َعَذاٌب  خر ِخْزٌي ِيف الدُّ
 .١(تفاسد) القوم: تدابروا وقطعوا االرحام

فإن    ،ى وطول األمل مادة كل فسادو " اتباع اهلهيو   ،إليهوللفساد مادة تؤدي  
ة ويصد  خر وطول األمل ينسي األ  ،ى يعمي عن احلق معرفة وقصًداو اتباع اهل

 
 .٦٨٨ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
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حبثنا   إذاو   ،أصل كل فسادى وطول األمل مها  و واتباع اهل  ،١عن االستعداد هلا"
 ية سالماإلوالشريعة    ،صلها أحد السببنيأالفساد سنجد    أنواعيف كل نوع من  

بكل   االقتصادي  الفساد  ومنها  الفساد،  أشكال  حملاربة كل    ،هأنواعجاءت 
الفساد االقتصادي مثل الر� مثالً جند أن   أنواعقمنا �رجاع أي نوع من    إذاو 

  ،ىو أصله حب الدنيا وطول األمل فيها �كثار املال مبا يغضب هللا واتباع اهل
الفساد ملنع  الضامن  هي  بتطبيقها  بتحصيل   والشريعة  جاءت  فالشريعة   "

 .٢  ا"قليلةاملصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وت
َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها   رضرَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْأل َوِإْذ قَاَل  "  :  تعاىلقال  

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ َأْعَلُم َما َال  َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق ا�َِّ َوَال تـَْعثـَْوا ِيف "  :  تعاىلقال   و  ،)٣٠البقرة:  ("    تـَْعَلُمونَ 

 .)٦٠البقرة: ("   ُمْفِسِدينَ   رضاْأل 
 :يمعىن البغ )٢

الناس (بغيا) ظلم واعتدى ف و(بغى)    ،واجلمع (بغاة)   ،(�غ)هو  (بغى) على 
 ٣سعى �لفساد ومنه (الفرقة البغاة) أل�ا عدلت عن القصد 

ُ الّرِْزَق "  التنزيل العزيز    يفو   ،جتاوز احلد واعتدى  :(بغى) فالن بغيا  َوَلْو َبَسَط ا�َّ
الشورى: ("  َوَلِكْن يـُنَـزُِّل بَِقَدٍر َما َيَشاُء ِإنَُّه بِِعَباِدِه َخِبٌري َبِصريٌ   رض لِِعَباِدِه لَبَـَغْوا ِيف اْأل 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما "    كذلك و   ،)٢٧ ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ

 
 .١٤٥ص  ،مرجع سابق ،الفوائد ، ةابن قيم اجلوزي )١
 . ٢٦٥ص ،أولجزء  ،مرجع سابق ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم: حتقيق  ،ةجمموع فتاوى ابن تيمي )٢
 . ٣٣ص ،مرجع سابق ،ة يف املصباح املنرييسالماإلمعجم املصطلحات رجب عبد اجلواد إبراهيم،  )٣
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ِة ِإْذ قَاَل َلُه قـَْوُمُه َال تـَْفَرْح ِإنَّ ا�ََّ َال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ أويل ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء ِ�ْلُعْصَبِة     اْلُقوَّ
 .١وهم البغاة  ،وسعى �لفساد خارًجا على القانون  ،)٧٦القصص: (" 

البغي يتحرى  :"  فيما  االقتصاد  الذي    ،طلب جتاوز  القدر  يعترب يف  هو �رة 
الذي    ،الكمية الوصف  يف  يعترب  بعضهم  ، الكيفيةهو  و�رة   : البغي  :وقال 

بغاء   همصدر   ،مبعىن طلب  :وبغى  ،والرتقي يف الفساد  ،احلسد وقصد االستعالء
 . ٢ �لضم"

الشخص بغى  واعتدى  :"  احلد  َمْرتـَُعُه    ،جتاوز  والبَـْغُي  بـََغى،   ) وظلم  تسلط 
العاقبة  سيئ  فَِإْن "  َوِخيُم):  نَـُهَما  بـَيـْ فََأْصِلُحوا  تَـتَـُلوا  اقـْ اْلُمْؤِمِنَني  ِمَن  طَائَِفَتاِن  َوِإْن 

اْأل  َعَلى  ِإْحَداُمهَا  تَِفيَء  خر بـََغْت  َحىتَّ  تـَْبِغي  الَِّيت  فـََقاتُِلوا  احلجرات:  ("ا�َِّ   أمر  إىلى 
الشخص  ،)٩ القانو   :وبغى  على  خارًجا  اإلمث  واقرتف  �لفساد  أسعى    ون 

َفَمِن اْضطُرَّ َغْريَ َ�ٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه "العقاب    بغى وجترب وحق عليه  ،الشرع
تعدى وجىن عليه "بغى    :وبغى على فالن  ،)١٧٣البقرة:  ("    َغُفوٌر رَِحيمٌ ِإنَّ ا�ََّ  

 .٣على رعا�ه " 
�نَّ  الظلم، وجند أن هللا سبحانه مجع بني    أنواعالبغي نوع من    وميكن القول 

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس  "  :  تعاىل البغي والظلم يف قوله   ُغوَن ِيف ِإمنَّ َويـَبـْ
اْحلَقِّ    رضاْأل  أَلِيمٌ أولبَِغْريِ  َعَذاٌب  َهلُْم  بني    يفو   ،)٤٢الشورى:  ("    ِئَك  ربط  اآلية 

  ،والباغي جيب الوقوف أمامه ومقاومة بغيه ألنه ظامل  ،الظلم والبغي بغري احلق
ألنَّ  الناس  وذلك  يظلمون  الذين  هم  طريقهم  يف  الوقوف  جيب  الذين   "،  

 
 .٦٥،٦٤ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
الكفوي،  أ البقاء    أبو  )٢ احلسيين  موسى  بن  اللغويةيوب  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  سابق  ،الكليات    ، مرجع 

 .٢٤٧ص
 .٢٢٩ص  ،مادة ب غ ى ،مرجع سابق ،معجم اللغة العربية املعاصرمحد خمتار عمر، أ )٣
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فإنَّ   رضاأل  ويبغون يف احلق،  له    رضاأل  بغري  يقف  ال  ظامل  وفيها  تصلح  ال 
وفيها �غ جيور وال جيد من يقاومه ويقتص    ،الناس ليكفوه ومينعوه من ظلمه

الباغي �لعذاب األليم الظامل  يتوعد  الناس كذلك أن    ،منه، وهللا  ولكن على 
 .١يقفوا له و�خذوا عليه الطريق"

  والبغي اإلفساد أنواع  :�نًيا

والبغي   وبغ  أنواعلإلفساد  إفساد  على   يمنها  وبغى  وإفساد  وعليها،  للنفس 
 : والبغي كما يلي اإلفساد أنواعتوضيح  حاولوسن ،الغري، وإفساد بني الناس

 :لنفسه وبغيه عليها (ممارسة الكذب)  نساناإلإفساد  ) ١
هلا    اإلفسادو  أفعال  مبمارسة  يكون  للنفس  األأثر والبغي  يكون   ولاأل  ثران: 

البغي والفساد  نساناإلعلى   يفسد نفسه �فعاله   نساناإلفهذا    ،نفسه فاعل 
الدنيا األهو  الثاين    ثرواأل  ،يف  األفعالخر خسران  هذه  نتيجة  : تعاىلقال    ،ة 

َأْجنَاُهْم  " اْأل   إذافـََلمَّا  ِيف  ُغوَن  يـَبـْ َعَلى   رض ُهْم  بـَْغُيُكْم  َا  ِإمنَّ النَّاُس  َ�أَيـَُّها  اْحلَقِّ  بَِغْريِ 
ُتْم تـَْعَمُلونَ  َنا َمْرِجُعُكْم فـَنُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ مثَُّ ِإلَيـْ َيا  نـْ يونس: ("    أَنـُْفِسُكْم َمَتاَع اْحلََياِة الدُّ

اْأل "    ،)٢٣ ِيف  ُغوَن  احلَْ   رض يـَبـْ يف  :أي"    قِّ بَِغْريِ  وينشرون   رضاأل  يفسدون 
وهذا دليل على فسادهم فلم يقابلوا إحسان هللا هلم   ،املعاصي والظلم والطغيان

  � الدين  إخالص  من  به  وعدوا  ما  نكثوا  بل  َعَلى "  �لطاعة،  بـَْغُيُكْم  َا  ِإمنَّ
غين  :أي  "  أَنـُْفِسُكمْ  فا�  عليكم،  يعود  دائما  بغيكم  سوء  وعن   أن  عنكم 

   .٢طاعتكم"
 

 
 .٣١٦٧ص ،اجلزء اخلامس والعشرون  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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اجلنة يف  الدنيا وخسران  نفسه يف  يعود على صاحبه خبسران  البغي  أن  وجند 
من الباغي يف الدنيا ويفوز �جلنة    يعاينهو  وعلى العكس مع املظلوم ف  ،ةخر األ

األ إفساد    ،ةخر يف  أن  أمهها   نساناإلوجند  عدة خصال  بفعل  يكون   لنفسه 
بكل   الكذب  هللا    ،هأنواعممارسة  على  الكذب  رسله  تعاىلمثل    ، وعلى 

وقد أنكر سبحانه    ،من البغيهو  الكذب و   أنواعمن أعظم  هو  وتكذيب رسله  
للكذب عواقب   تعاىلعلى رسله، وقد جعل هللا  و يف آ�ته الكذب على هللا أ

ومن   ،من البغي األعظم على النفسهو  والكذب    ،ة خر وخيمة يف الدنيا واأل
و  احلق"  عن  وتضليله  ا�تمع  إفساد  من   أولعواقبه  الكذب  على  يسرى  ما 

ا، كما  أعماهلاجلوارح فيفسد عليها    إىل  يمث يسر   ،اللسان فيفسده   إىلالنفس  
أقواله اللسان  على  و   ،أفسد  أقواله  الكذب  و أعمالفيعم  فيستحكم    ،ه أحواله 
اهللكة إن مل يتداركه هللا بدواء الصدق يقلع تلك    إىلعليه الفساد ويرتامى داؤه  

   .١املادة من أصلها" 
عليه بعدم الفالح فقال   تعاىلووصف هللا الكاذب ��رم، وحكم سبحانه و  

 ا�َِّ َكِذً� َأْو َكذََّب ِ�َ�تِِه ِإنَُّه َال يـُْفِلُح اْلُمْجرُِمونَ  َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَرتَى َعَلى"  :  تعاىل
وقوعها يف عاقبه    نساناإلوكذلك من عواقب الكذب على    ،)١٧يونس:  ("  

:  تعاىلقال    ،النفاق، فيصبح الكاذب منافًقا عقاً� على ما اقرتفه من الكذب 
قـُُلوِ�ِْم  "   ِيف  نَِفاقًا  َوِمبَا َكانُوا   إىل فََأْعَقبَـُهْم  َوَعُدوُه  َما  ا�ََّ  َأْخَلُفوا  ِمبَا  يـَْلَقْونَُه  يـَْوِم 

يوم يلقون هللا،    إىلأي أن النفاق متمكن من قلو�م   ،)٧٧التوبة:  ("    َيْكِذبُونَ 
بغى   يكون  من    نساناإلوبذلك  شيئاً  نفسه  يف  فجعل  �لكذب  نفسه  على 

وكذلك البغي   ،للنفس بعواقب الكذب   اإلفسادوهنا يكون    ،النفاق واإلجرام

 
 .١٩٨،١٩٧ص،  مرجع سابق ،الفوائد ابن قيم اجلوزية،  )١
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الكذب  �ذا  الغري  �لكذب   نساناإلفنجد    ، على  نفسه  يفسد   ، الكاذب 
الكذب  هذا  على غريه ��ر  البغي    ،ويبغى  و هو  ويكون  الرسل    األنبياءظلم 

اتباعهم وحم يريد  اهلداية �لكذب اولوتضليل من  إبعادهم عن  وبذلك جند    ،ة 
 .والبغي جمتمعني اإلفساديف الكذب 

 

 إفساد للغري والبغي على الغري:  ) ٢
للبشر  اإلفساد يكون  املخلوقات   ،والطبيعة  ،للغري  ذلك ،  ومجيع  ويكون 

 قال  ،�إلهالك هلذه املخلوقات بشىت الطرق
اْأل   إذاوَ   ":  تعاىل ِيف  َسَعى  َال   رضتـََوىلَّ   ُ َوا�َّ َوالنَّْسَل  اْحلَْرَث  َويـُْهِلَك  ِفيَها  لِيُـْفِسَد 

الفساد ال �يت إال    ويظهر من اآلية الكرمية أنَّ   ،)٢٠٥البقرة:  ("    حيُِبُّ اْلَفَسادَ 
حركة   هللا  رضاأل  يف   نساناإلمن  منهج  غري  يهلك    نسان اإلفنجد    ، على 

هلما؛ ألنه ابتعد عن توجيهات هللا يف    إلفساداحلرث والنسل ويبغى عليهما �
على    نساناإلفتصرف    ،كونه وبغى  فأفسد  فهم،  بغري  الكون  ،  األشياءيف 

ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم ُموَسى "    :تعاىلقال    ،فنجد مثال قارون بغى على قومه
و�ستغناء قارون عن منهج صانع الكون جنده    ،)٧٦القصص:  ("    فـَبَـَغى َعَلْيِهمْ 

فساده يف هذا    إنسانوكذلك كل    ،رضاأل  ازداد  قوانني  يطبق  وال  يفهم  ال 
الر�نية   إفساد  ولاأل  سؤولاملهو  الكون  ألنَّ   رضاأل  عن  وذلك  "   بفعله؛ 

على    أمرالفساد   يطرأ  مل  الفساد  أن  ونعرف  البشر،  من  إال   أمرطارئ 
دخل  نسانولإل من  . فيه  طارئ  فالفساد  إذن  بال    نساناإل..  حييا  الذي 

  : تعاىل قال    ،جرم عظيم وفساد كبريهو  و   ،القتل  اإلفسادوكذلك من    ،١منهج" 
َنا َعَلى َبِين ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن  "   قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ

 
 .٨٦٦ص ،ولا�لد األ، مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،  )١
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َا قـََتَل النَّاَس مجَِيًعا  رضاْأل  إهالك للغري ووصفه هو  والقتل    ،)٣٢املائدة:  ("    َفَكَأمنَّ
  ،ظامل وقاتل للناس مجيًعاهو  القاتل  أن َّ �عتبار    رضاأل  رب العزة �لفساد يف

 ، قتل للناس مجيًعاهو  ألنه اعترب حادثة قتل الفرد    ،وجاء حكم من قتل يقتل
أنَّ  �عتبار  فإنْ   يةسالماإلاألمة    وذلك  الواحد،  على   كالفرد  وبغى  فرد  قام 

�كملها أمة  نفس  زهق  فكأنه  وزهقها،  وأهلكها  أل�ا   ،نفس  نفس    وذلك 
هللا تعبد  يف  و أ  ، كانت  صاحلة  صاحلة  و أ  رضاأل  نفس  ذرية  منها    ، سيايت 

  نساناإل  ويالحظ أنَّ   ،على حقها يف احلياة  يإفساد لإلعمار وبغهو  فهالكها  
هللا،   سؤولاملهو   خملوقات  على  وبغيه  وعصيانه  �فعاله  الدماء  سفك  عن 

"  يقول رب العزة:    ،اإلفساد�ذا النوع من    نساناإلفنجد املالئكة ختص هذا  
َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها  رضاْأل َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف 

 هللا على  ةمرتبط خبليف  اإلفساد  ويالحظ هنا أنَّ ،  )٣٠البقرة:  ("    َوَيْسِفُك الدَِّماءَ 
فنساناإلهو  و   رضاأل والنفوسهو  ،  الطبيعة  يفسد  طبع    اإلفسادو   ،من  من 

تعمد الفساد يف خلق هللا من بر وحبر جند  وجند مع    ، البشر إال من رحم هللا
َظَهَر  " :  تعاىلقال    ،فمن يفسد خلق هللا يذقه هللا من عواقب فساده  ،العواقب

َعِمُلوا لََعلَُّهْم   أيدي اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت   بـَْعَض الَِّذي  النَّاِس لُِيِذيَقُهْم 
غلب على قانون الصالح الذي   :وظهر الفساد" أي  ،)٤١الروم:  ("    يـَْرِجُعونَ 

ر الفساد وانتشاره وتوغله يف هو وهنا مع ظ  ،١  أقام هللا عليه نظام هذا الكون"
وذلك ألنه   ،قة البشر شيئا من سوء أفعاهلمذا�  تعاىلا�تمعات �يت عدل هللا  

يعد   إذا فلم  للناس،  أن يظهره هللا  وانتشر وفاق االحتمال البد  الغش  زاد   "
مينعه؛ لذلك يتدخل احلق سبحانه  وأحد قادر على أن يقف يف وجه الفساد أ

 
 .١١٤٧٣ص ،ا�لد الثامن ،املرجع السابق )١
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والبغي   اإلفسادومن    .١هم" أيديويذيقهم آ�ر ما عملت  ويفضح اهل الفساد  
"    :تعاىلقال    ،وذلك لكو�ا تشتت الشعوب وخترب العمران  ،إشعال احلروب 

  َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة وََكَذِلَك يـَْفَعُلونَ   إذاقَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك  
ع  ،)٣٤النمل:  (  " اآلية  هذه  من  احلروب    لىونستدل  �ا   إذافعل  ابتليت 

  أيًضا وكذلك فإن السرقة  ،فهي فساد وذل ألهل هذه القرى ،القرى والشعوب 
َنا لِنُـْفِسَد ِيف اْأل "  :  تعاىلقال    ،من الفساد والبغي  رض قَاُلوا َ��َِّ لََقْد َعِلْمُتْم َما ِجئـْ

إخوة يوسف    أنَّ   على  من اآلية  أيًضاونستدل    ، )٧٣يوسف:  ( "    َوَما ُكنَّا َسارِِقنيَ 
السرقة  أنفسهمنفوا عن   بتهمة  الفساد  ،الفساد  من  السرقة  وكذلك    ،فتكون 
مثل    ،الناس �لباطل  أموالكل ما يندرج حتت أكل  هو  و   ،اقتصادي  يهناك بغ

عدم دفع    ،موالمصادرة األ  ،االحتكار  ،الغصب  ،الغش يف املوازين واملكاييل
 ي.وكلها من ألوان البغ ،اصحا�احلقوق أل

 

 (قوم نيب هللا شعيب)  القرآينوالبغي يف القصص  اإلفساد :�لثا

من   نوًعا  ميارسون  شعيب  هللا  نيب  قوم  يف    أنواعكان  االقتصادي  الفساد 
وامليزانهو  و   ،املعامالت  الكيل  والتطفيف يف  واستمر نيب هللا شعيب    ،الغش 

الناس على  والبغي  االقتصادي  الفساد  من  النوع  هذا  لالبتعاد عن    ، يدعوهم 
ًبا قَاَل َ�قـَْوِم اْعُبُدوا ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْريُُه   إىلوَ "    :تعاىلقال   َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعيـْ

اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال َقْد َجاَءْتُكْم بـَيَِّنٌة ِمْن رَبُِّكْم َفَأْوُفوا  
اْأل  ِيف  ُمْؤِمِننيَ   رض تـُْفِسُدوا  ُتْم  ِإْن ُكنـْ َلُكْم  َخْريٌ  َذِلُكْم  ِإْصَالِحَها  األعراف: ("    بـَْعَد 

هم �لوفاء  مر و�  ،تعاىلوهنا يدعوهم نيب هللا شعيب للتوحيد وعبادة هللا    ،)٨٥
َوَال    "فقوله    ،شياءهمأوعدم خبس الناس    ، يف الكيل وامليزان وعدم الغش فيهما
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َأْشَياَءُهمْ  النَّاَس  معهم   تـَْبَخُسوا  تعاملكم  يف  الناس  وتغشوا  ختونوا  ال  واملراد   "
، ويكون ذلك على ١تكيلون �ا واملوازين اليت تزنون �ا" بنقص املكاييل اليت  

ها عند الشراء، وكل  ئوجه البخس وذلك �نقاصها خفية و�ملبالغة يف استيفا
يف إفساد  هي  األفعال  أن   ،رضاأل  هذه  الناس  يظن  قد  يف    ألنه  التطفيف 

فحني  "  رضاأل   نشر العدل يف  يفولكنه يف احلقيقة عمل ينا  ،بسيط شئامليزان  
ول امليزان  لنفسه يف    و يبخس يف  إمنا �خذ  قليل  جزًءا كبريًا،    مراأل  أخرجبزء 

وستذهب   يوأنت ساعة تكيل وتزن وتطفف فأنت تفعل ذلك يف من يشرت 
ما وفيت    إذاأنت بعد ذلك لتشرتي من أ�س كثريين يفعلون مثلما فعلت، ف

لعدل السلوكي  يف مصلحتك ألنك تنشر اهو  فأنت تفعل ما    ،الكيل وامليزان
بنفسك" �د�  الناس  شعيب    ،٢  بني  هللا  لنيب  العدل  دعوة  هنا كانت  ومن 
ًبا   إىلوَ "    :تعاىلقال    ،�لظلم  رضاأل  دعوة االبتعاد عن إفساد َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعيـْ

َ�قـَْومِ  اْأل   فـََقاَل  اْليَـْوَم  َواْرُجوا  ا�ََّ  اْأل   خراْعُبُدوا  ِيف  تـَْعثـَْوا   )٣٦(ُمْفِسِديَن    رض َوَال 
، )٣٧ ،٣٦العنكبوت:  ("  )٣٧(َفَكذَّبُوُه فََأَخَذْ�ُُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني  

و  والعدل"   يف"  احلق  على  والتمرد  الفساد  يتبدى  مدين  مع  شعيب    ،٣قصة 
وذلك   ، يف أخذ الظاملني  تعاىل هللا    ة فتكون �اية املفسدين والظاملني على سن

�لرجفة اليت،  �خذهم  هي  بعد    والرجفة  ورجتها  بالدهم،  عليهم  زلزلت   "
 دارهم  الصيحة املدوية اليت أسقطت قلو�م وتركتهم مصعوقني حيث كانوا يف

فيها جامثني"  يتحركون فأصبحوا  الفساد يف    .٤ال  ويتبني من قصة شعيب أن 

 
 . ٣٦٤، ٣٦٣ص ،ا�لد الثالث ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .٤٢٣٦ص  ،ا�لد السابع ،مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،  )٢
 . ٢٧٢٧ص ،اجلزء العشرون  ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٣
 .٢٧٣٥ص ،اجلزء العشرون  ،املرجع سابق )٤
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على وعدله  هللا  شريعة  عن  واالبتعاد  االقتصادية  تنزل   رضاأل  املعامالت 
الظاملني على  بنعمه    ،�لعذاب  الكون كله  سبحانه  لنا  يسخر  عندما  ألنه 

" الغصب   واحلق مثل  الكثرية مث يتعامل فيه الناس معامالت بعيدة عن العدل
فسيفسد كل   واالختالس  والرشوة  ويقيمه    ،شئوالسرقة  ذلك  يعدل كل  وال 

"  :  تعاىلقال  ،  ١  "رضاأل  يف  اإلفسادوجيعله سو�� إال الدين ألنه كمنهج مينع  
َ�قـَْومِ   إىلوَ  قَاَل  ًبا  ُشَعيـْ َأَخاُهْم  ُقُصوا   َمْدَيَن  تـَنـْ َوَال  َغْريُُه  ِإلٍَه  ِمْن  َلُكْم  َما  ا�ََّ  اْعُبُدوا 

 َوَ�قـَْومِ   )٨٤(اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإّينِ َأرَاُكْم ِخبَْريٍ َوِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط  
 رض َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِ�ْلِقْسِط َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْأل 

ولذلك كان نيب هللا شعيب ،  )٨٥  ، ٨٤د:  هو (              "  )٨٥(ُمْفِسِديَن  
وامليزان  هي وين  ،لعبادة هللا  ويدع الكيل  يف  الظلم  العبادة    ،عن  أن  يعلم  ألنه 

   .ينخر واجلور على حقوق األ اإلفسادين سيمنعهم عن الظلم و دوااللتزام �ل

 املطلب الثاين 
 معىن اهلالك االقتصادي 

 مصطلح اهلالك االقتصادي
 هأسبابمعىن اهلالك يف اللغة و  :أوال

فالن (ج) هو  ف  :مات   :و�لكه  ،ومهلكا  ،وهلوكا  ،هالكا  (هلك)  هالك 
"    لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيَِّنٍة َوَحيَْىي َمْن َحيَّ َعْن بـَيَِّنةٍ "  التنزيل العزيز    يفو ،  لكيه
َلَصاِدُقونَ "  ومنه    ،)٤٢األنفال:  ( َوِإ�َّ  َأْهِلِه  َمْهِلَك  َشِهْدَ�  َما  ِلَولِيِِّه  لَنَـُقوَلنَّ  "   مثَُّ 
التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ   إىل ُكْم  يديَوأَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ َوَال تـُْلُقوا �ِ "  و  ،)٤٩النمل:  (

 . )١٩٥البقرة:  ( " ا�ََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 
 

 .٤٢٣٧ص  ،ا�لد السابع ،مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،  )١
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   .�عه :أهلك ماله :جعله يهلك ويقال :(أهلكه)
 .١أهلكه : هلك فالن فال�ً  :أهلكه ويقال :(هلكه)

وال يستطيع اإلفناء إال من يستطيع    ،إفناء وجوده والقضاء عليه  شئوهالك ال
سبحانه من  هو  ف  ،تعاىلهللا  هو  والقادر    ،واهلالك حيتاج لقادر عليه  ،اإلنشاء

ومن    ،اإلفسادمن أمهها الظلم و   سبابٍ واهلالك يكون �  ، ه اإلحياء واهلالكمر �
الرسل  تعاىلالكفر ��    اإلفسادالظلم و   أكرب والذي يستتبعه كل   ،وتكذيب 
َولََقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلمَّا "  :  تعاىلقال  ،  الظلم املرتتبة على الكفر  أنواع

"    اْلُمْجرِِمنيَ ظََلُموا َوَجاَءْ�ُْم ُرُسُلُهْم ِ�ْلبَـيَِّناِت َوَما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا َكَذِلَك َجنِْزي اْلَقْوَم  
والضالل    يفو   ،)١٣يونس:  ( الشرك  ألهل  �لعذاب  هللا  وعيد  تقرير   " اآلية 

بنبوته ورسالته  ملسو هيلع هللا ىلص املعاندين لرسول هللا   وتقرير سنة هللا يف هالك    ، واملكذبني 
إمهاهلم" بعد  "  تعاىلقال    .٢ا�رمني  َبِطَرْت  :  قـَْريٍَة  ِمْن  َأْهَلْكَنا  "   َمِعيَشتَـَهاوََكْم 

بنعمه    مملقد أهلكنا كثريًا من األ  :" أي  )٥٨القصص:  ( أنعم هللا عليها  اليت 
كانت    إذاهللا ال يهلك أمة إال    وإنَّ ،  مثل عاد ومثود مث كفرت �ذه النعم...

 .٣م على نفسة الظلم وحرمه على عباده" ألنه عز وجل حرَّ  ، ظاملة

املؤد الظلم  أكل    أيًضاللهالك    يومن  مثل  املالية  الناس    أموالالتعامالت 
والرتف واإلسراف  الدول  ،�لباطل  بني  التعامالت  ومنها    ، وهناك كذلك 

للحروب  الفنت وإشعال  اليت    ،إحداث  األفعال  لغضب هللا    تؤديوغريها من 
األ  تعاىلسنته    يوتستدع على  اهلالك  يـََرْوا َكْم  "  :  تعاىلقال    ،مم�نزال  َأَملْ 

اْأل  ِيف  َمكَّنَّاُهْم  قـَْرٍن  ِمْن  ْبِلِهْم  قـَ ِمْن  السََّماَء   رض َأْهَلْكَنا  َوَأْرَسْلَنا  َلُكْم  ُمنَكِّْن  َملْ  َما 
 

 .٩٩١ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
 .٢٣٢ص ،ا�لد الرابع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )٢
 .٤٣٤:٤٣٢ص ،ا�لد السادس ،املرجع سابق )٣



-٣٥٧- 

ِدِهْم َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا َوَجَعْلَنا اْألَْ�َاَر َجتِْري ِمْن َحتِْتِهْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِ�ِْم َوأَْنَشْأَ� ِمْن بـَعْ 
و   ،) ٦األنعام:  ("    ينَ أخر قـَْرً�   سبحانه  أنه  املعىن  من  يظهر  ن  مكَّ   تعاىلوهنا 

نعمة املياه اليت هي سبب    هي و   ،هلؤالء املهلكني من النعم ما مل ميكن لغريهم
ولكنهم أذنبوا فأنزل هللا عليهم اهلالك بذنو�م    ،وكانوا يف رغد ونعم  ،اإلعمار

الكثرية األ  .املتعددة  �ا  ويعذب  القرون  �ا  هللا  يهلك  اليت   مم "والذنوب 
و�نيهما  :قسمان به،  جاءوا  مبا  والكفر  الرسل  معاندة  النعم :أحدمها  كفر 

واألشر األقو�ء    �لبطر  وحما�ة  الضعفاء  وظلم  الناس  واحتقار  احلق  وغمط 
نعم فهذا كله من الكفر ب  ، واإلسراف يف الفسق والفجور والغرور �لغىن والثروة

 .١ هللا واستعماهلا يف غري ما يرضيه من نفع الناس والنفع العام"

 ه  أنواعو  معىن اهلالك االقتصادي :�نًيا

خاص �ملوارد  هو  فناء كل ما  هو  ، واهلالك االقتصادي  شئفناء الهو  اهلالك  
" وقد أهلك   ،ومقومات طبيعية ومشروعات وإنشاءات   أموالاالقتصادية من  
وجل   عز  وأجياًال أممهللا  وقروً�  وأقواًما  أعمارا   ،ا  وأطول  قوة  منا  أشد  كانوا 
و  عيًشا  وال    ، أمواال  أكثروأرغد  ذكر  هلم  يبق  ومل  وأ�دهم،    ، أثرفاستأصلهم 

وتركوا وراءهم قصورًا مشيدة وآ�را معطلة وأراضي خالية وزروًعا مثمرة ونعمة  
فاكهني"  فيها  يف    .٢كانوا  اهلالك  آ�ت  من  اهلالك    القرآنويالحظ  أن 

للنعم   و هو  االقتصادي  الظلم  على  اإلهلي  املوارد    ،اإلفسادالعقاب  إن  حيث 
تدع ما  هي  �  نساناإل  و االقتصادية  وغروره  قارون  مثل  ومثل    ،ه موالللغرور 

وأشجاره  بثماره  اجلنتني وغروره  وتط  ،صاحب  قوم عاد  البنيانأوهلومثل    م يف 
 

 .٢٦٥ص ،ا�لد السابع ،مرجع سابق ،املسمى بتفسري املنار ،تفسري القرآن احلكيمحممد رشيد رضا،  )١
 . ٣٩ص ،مرجع سابق ،هللا يف القوم ا�رمني واملنحرفني ةوسن ممسباب هالك األأ، يعبد هللا التليد )٢
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قال   اْلِبَالدِ "  فيهم:    تعاىلحىت  ِيف  ِمثْـُلَها  ُخيَْلْق  َملْ  وفرعون    ،)٨الفجر:  ("    الَِّيت 
َوقَاَل ُموَسى رَبـََّنا "  وغروره مبا ميلكه من خريات مصر حىت قال نيب هللا موسى:  

وَ  زِيَنًة  َوَمَألَُه  ِفْرَعْوَن  آتـَْيَت  َياأمواال ِإنََّك  نـْ الدُّ اْحلََياِة  ِيف  املوارد   .)٨٨يونس:  ("     
الكافرين    أسباب االقتصادية والنعم هي سبب من   الظلم والبغي واجلور لدى 

أل�ا    تعاىل سنته    فتأيت  ،والعصاة واستئصاهلا  االقتصادية  املوارد  هذه  �هالك 
و أوال البغي  هذا  سبب  و اإلفساد  أن    �نًيا ،  ويتعلموا  العربة  خلفهم  من  لريى 

املالك  مراد  على  يكون  أن  جيب  �لفناء   ،امللك  الظاملني  إهالك  وسنة 
م جاءت  هللا  االقتصادي  علم  فقال    نسان اإلحبب    تعاىلن  " :  تعاىلللمال 
َمج�ا ُحب�ا  اْلَماَل  للموارد    ،)٢٠الفجر:  ( "    َوحتُِبُّوَن  البشر  حب  املالحظ  ومن 

األ من  املادية  موالاالقتصادية  الثروات  من  من    ، وغريها  إهالكها   األمور وأن 
ومل تفسد ومل   مماألصلحت    و ول  ،ية وجتعلها تعتربنسان اإلاليت توثر يف النفس  

وأحسنت استغالل هذه املوارد    تبغ بكثرة املوارد االقتصادية اليت آ�ها هللا إ�ها
هلكوا ملا  ِبظُْلٍم "  :  تعاىللقوله    وذلك   ،�لعدل  اْلُقَرى  لِيُـْهِلَك  رَبَُّك  َوَما َكاَن 

اإلنذار هلذه  واإلهالك للقرى ال �يت إال بعد  ،  )١١٧د:  هو ("    َوَأْهُلَها ُمْصِلُحونَ 
 . )٢٠٨الشعراء:  ("   َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ َهلَا ُمْنِذُرونَ " : تعاىلقال  ،القرى

ا من خلقه إال بعد أن  يعذب أحدً  وو" هذا من عدل هللا ورمحته أنه مل يهلك أ
هللا ، ومع اإلنذار من  ١�تيه النذير والبالغ عن طريق الرسل والكتب والبينات"

 . ومع استشراء الفساد �يت اهلالك

بعض    اولوحن  االقتصادية  أنواعاستخراج  للموارد  لعوامل   اهلالك  وكذلك 
 : يف النقاط اآلتية نتاجاإل

 
 .٢٣٢ص  ،ا�لد السادس ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
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 :هالك موارد املياه ) ١
ومن املاء كانت ،  رضاأل  املياه من املوارد االقتصادية الطبيعية اهلامة على وجه

ومن املياه    ،)٣٠:  األنبياء("    َحيٍّ   شئَوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ  : "  تعاىلاحلياة لقوله  
معاش   الزراعات   نساناإليكون  قامت  ملا  املياه  ولوال  والنبات،  واحليوان 

ويكون هالك املياه هالًكا للحياة    ،يف الكون  ة�لغ  أمهيةفللمياه    ،والصناعات 
املياه إما يكون �رضاأل  على سطح تلوث وإهدار   يدي ، وهالك  الناس من 

  وأ   ،وإما بغضب من هللا �لك وهدم كل اخلريات الناجتة من املياه  ،وإسراف
الناس وأفعاهلا    يدي وأما اهلالك �   ، وأحيا� بتجفيف منابعها  ، مبنع إنزال املطر

عن  هو  ف هللا    مفهومبعيد  من  بغضب  املياه  هالك  ولكن  موضوع هو  حبثنا، 
تعرب عن    ، حبثنا املياه   أمهية و�لبحث يف آ�ت هللا وجدت آ�ت  قال    ، نعمة 
َما َملْ ُمنَكِّْن َلُكْم   رضَأَملْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْأل "  :  تعاىل

ِبُذنُو�ِِ  فََأْهَلْكَناُهْم  َحتِْتِهْم  ِمْن  َجتِْري  اْألَْ�َاَر  َوَجَعْلَنا  ِمْدرَارًا  َعَلْيِهْم  السََّماَء  ْم َوَأْرَسْلَنا 
ْرً�   هذه اآلية يوضح رب العزة    يفو   ،)٦األنعام:  ( "    ينَ أخر َوأَْنَشْأَ� ِمْن بـَْعِدِهْم قـَ

االق و املوارد  املاء  وتتمثل يف  املذنبون  �ا  تنعم  اليت  املوارد  هو  تصادية  أهم  من 
وسخر� هلم    ،واملدرار الغزير  ، " إرسال املاء عبارة عن إنزال املطرواالقتصادية،  

الفائضة  هيو   -األ�ار املياه  جبعلها   إىلوهديناهم    -  جماري  �ا  االستمتاع 
ضفافها  يجتر  على  يبنوها  اليت  مساكنهم  حتت  من  اجلنات    و أ  ، دائما  يف 

خالهلا تتفجر  اليت  �لنظر    ،واحلدائق  ضروب    ،مجاهلا  إىلفيتمتعون  وبسائر 
والنعم    ،و�يت اهلالك للقوم ليحرموا من هذه النعم املائية  ،١ا"أمواهلاالنتفاع من  
 املرتتبة على  

 
 . ٢٦٥ص ،ا�لد السابع ،مرجع سابق، تفسري القرآن احلكيم املسمى بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  )١
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فيهلكون و�يت أقوام   ،املياه من زراعات وغريههالك نتاج نعمة  هو  و   ،وجودها
  .للتمتع واالستفادة �لنعم ىأخر 

ُعُروِشَها "  :  تعاىلوقال   َعَلى  َخاِويٌَة  َفِهَي  ظَاِلَمٌة  َوِهَي  َأْهَلْكَناَها  قـَْريٍَة  ِمْن  َفَكأَيِّْن 
َمِشيدٍ  َوَقْصٍر  ُمَعطََّلٍة  املياه    يفو   ،)٤٥احلج:  ("    َوبِْئٍر  موارد  مورد من  اآلية  هذه 

الفجوة هو  و" البئر    ، تعطيلهاهو  وإظهار نوع من أنوع اهلالك و   ، اآل�ر  هيو 
املاء اجلويف  إىلحبيث تصل    ،رضاأل  العميقة يف املاء    ،مستوى  ومنه خيرجون 

حوهلا   نلحظ  منها  ومستفاًدا  عاملة  تكون  حني  والبئر  وللزراعة...،  للشرب 
ينت حيث  حياة  حوهلامظاهر  الناس  املياه    ووينم  ،شر  بقا�  على  النبات 

منها منها   ، املستخرجة  لريتوي  الطري  حوهلا  غري  أ  ، وحيوم  املعطلة  البئر  ما 
تسف ورمبا  حياة،  عالمات  هلا  ليس  خربه  فنجدها  الر�ح    واملستعملة  عليها 

عن   معطلة  فاملراد  و�جر،  فتعطل  ومهم  أداءوتطمسها  البئر    ة مهمتها، 
 .١السقيا"

 : هالك املباين والعمران  ) ٢
 هيو   ،موال مع إنفاق األنسايناإلاملباين واإلنشاءات هي نتاج العمل واجلهد  

والتقدم اإلعمار  مظاهر  من  األ  ،مظهر  من  الكثري  فيها  ويبذل  موالوينفق   ،
لأل  نتاج  فهي  إلنشائها،  اجلهد  من  الكثري  من    موالكذلك  ومها  والعمل، 

  ،مصانع إلقامة الصناعات   ووقد تكون املباين بيوً� للسكن أ  ،نتاجاإلعوامل  
ومها مظهران من مظاهر   ،�لراحة والتقدم  نساناإلوكلها إنشاءات هامة تشعر  

البشر    أيديوإما يهلك بتخريب    ،آدماملباين يكون إما �لتق  وهالك  ،العمران
 أصحابما يهلك بعموم غضب من هللا على  إنتيجة للحروب والنزاعات، و 

 
 . ٩٨٥٨،٩٨٥٧ص ،ا�لد السادس عشر ،مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،  )١
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أ و�دميها  املباين  �جرا�او هذه  األخري    ، خرا�ا  النوع  خيص  هو  وهذا  ما 
و   ،البحث سبحانه  اعترب  النعم  تعاىلوقد  من  اإلعمار  من  املظهر  قال   ،هذا 

تـَتَِّخُذوَن ِمْن   رض َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد َعاٍد َوبـَوََّأُكْم ِيف اْأل "  :  تعاىل
  ُمْفِسِدينَ   رض ُسُهوِهلَا ُقُصورًا َوتـَْنِحُتوَن اْجلَِباَل بـُُيوً� فَاذُْكُروا آَالَء ا�َِّ َوَال تـَْعثـَْوا ِيف اْأل 

يعدد سبحانه و   ،)٧٤األعراف:  ("   القصور   تعاىلوهنا  النعم  النعم وجيعل من 
�لعمل    ،والبيوت  إال  تتأتى  ال  والبناء  والتشييد  اإلعمار  عملية  ألن  وذلك 

 .وكلها من النعم موالواجلهد واأل

ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي  "    :تعاىلقال   ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر َفَكأَيِّْن ِمْن قـَ
منها الظلم بكل    أسباب وهنا هلالك القرى    ،)٤٥احلج:  ("    ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيدٍ 

اهلالك عليها  وقع  وملا  على    :يعيناخلاوي    شئالو   ،صورة  و�دم  الذي سقط 
حيث سقط   ،من هالكيدل على عظم ما حل �ا  "َفِهَي َخاِويٌَة    "  غريه، وقوله

اجلدران  ،أوالالسقف   عليه  ا�ارت  هللا    ،مث  أن  على  رأسقلبها    تعاىلأو:  ا 
َمِشيدٍ   "تعاىلوقوله    ، ...ا سافلهاإليهوجعل ع  ،عقب أنَّ   "  َوَقْصٍر  على    دليل 

 عليه الغىن والنعيم ومن سكان القصور ومن  أصحاب هؤالء املهلكني كانوا من 
 ، وهنا يتضح كثرة املوارد االقتصادية١القوم" 

والذي    ،اإلفسادمن البنيان والقصور والرغد يف العيش الذي أدى للطغيان و  
  ممببنيا�م و�سرار كربهم وقو�م حىت يكونوا عربة لأل  جعل هللا سبحانه �يت

 .ىخر األ

 : الزراعيةهالك املوارد  ) ٣
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مبنافع    نسان اإلنستطيع القول �ن الزراعة من املوارد االقتصادية اهلامة اليت متد  
متد    ،كثرية �لغذاء  نسان اإلفهي  يتوقف    ،واحليوان  اليت  �ألخشاب  ومتد� 

واملنتجات الزراعية يقوم عليها ألوان كثرية من النشاط    ، عليها صناعات كثرية
 .االقتصادي

بفعل  و  يكون  الزراعية  للموارد  إمانساناإلاهلالك  الزراعية    ،  األراضي  بتصحر 
  و املوارد الزراعية أ يعلى مالك تعاىلبغضب من هللا و أ ،إمهال وأ نساناإلبفعل 

الزراعات  هذه  �ا  اليت  البلدة  النوع    ،على  وقد دراسما خيص  هو  وهذا  تنا، 
  أداءبسبب عدم    و أ  ،يكون الغضب من هللا سبحانه بسبب الكفر �نعم هللا

النعمة وشكرها � زكا�اخر حق  فيها  وأ   ،اج  لإلسراف  الغضب  وهنا    ،يكون 
 يقول رب العزة:   ،يعم الغضب من هللا �هالك هذه املوارد االقتصادية الزراعية

ُعُروِشَها " َعَلى  َخاِويٌَة  َوِهَي  ِفيَها  أَنـَْفَق  َما  َعَلى  يـَُقلُِّب َكفَّْيِه  فََأْصَبَح  بَِثَمرِِه  َوُأِحيَط 
َتِين َملْ ُأْشِرْك ِبَريبِّ َأَحًدا خذ من كل األ  :" واإلحاطة  ،)٤٢الكهف:  ("  َويـَُقوُل َ�لَيـْ

ماله كله �  :واملعىن،  جانب...  من أتلف  حسباً�  والزرع  اجلنة  على  أرسل  ن 
وسلبت   أنعامه  وهلكت  زلقاً،  صعيداً  فأصبحت  خسف    وأ  ،هأموالالسماء، 

أ بزلزال  و   :واخلاوية،  حنوه...  و �ا  والزرع  هيأي  الشجر  من  وهذا   ،خالية 
أرسله   التام"  القرآن الرتكيب  للخراب  من  ١مثال   �� والشرك   ، الظلم  أكرب، 

 . وكان عاقبته اهلالك ،الكرب وإنكار فضل هللاهو  اإلفسادوأعظم 
ُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة �َْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن  "  :  تعاىلقال   ُكلِّ َوَضَرَب ا�َّ

َيْصنَـُعونَ  ِمبَا َكانُوا  َواْخلَْوِف  اْجلُوِع  لَِباَس   ُ ا�َّ فََأَذاقـََها  ا�َِّ  ِ�َنـُْعِم  َفَكَفَرْت  "   َمَكاٍن 
ا تكذيب دينه ورسوله  أوهل" الظلم وكفران نعم هللا و   نَّ تقرير �  ،)١١٢النحل:  (

 
   .٣٢٧ص ،ا�لد اخلامس عشر ،الدار التونسية للنشر ،تفسري التحرير والتنويرعاشور،  ابن الطاهر )١
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ألن الظلم مما جيعل    ،البأساء والضراء كاجلوع واخلوف وحلول النقم  إىل  يؤدي
 .١هللا لصاحبة العقوبة يف الدنيا" 

أ  زرعهم  جفاف  طريق  عن  �إلحاطة  اهلالك  يكون  النشاط    ووقد  توقف 
البالد   وبني  بينهم  األمن  القرية    ،ىأخر والتنقل  اهلالك ألهل  والنتيجة وصول 

   .لفسادهم
  (صاحب اجلنتني) القرآيناهلالك االقتصادي يف القصص  :�لثا
تعرب عن معىن اهلالك االقتصادي الناتج عن   ةصاحب اجلنتني هي قص  ةقص

 قصة رجل ثري هيو  ،الكفر ��
ونس   ونعم،  وزروع  مثار  من  ميلكه  مبا  واختال  ثروته  الكربى   يأعجبته  القوة 

اخلريات  هلذه  الرازقة  ��  ،املنعمة  وعدم   وبكفر  وجبحوده  جاحداً،  وأصبح 
  � نفسه  تعاىلشكره  ظلم  وتبا  ،فقد  مؤمن  رجل  وبني  بينه  جدال    هي ودار 

والولد �ملال  أنه    ،عليه  وحتاوره  جداله  نتيجة  إال  أوكانت  ير  ومل  املنعم  نكر 
هللا    ،النعم وصفهما  اللتني  اجلنتني  على  املنعم  شكر  هللا  تعاىلوجحد  قصَّ   ،

قوله  علينا ك ِألََحِدِمهَا "    : تعاىلل ذلك كما يف  َجَعْلَنا  رَُجَلْنيِ  َمَثًال  َهلُْم  َواْضِرْب 
َزْرًعا   نَـُهَما  بـَيـْ َوَجَعْلَنا  بَِنْخٍل  َوَحَفْفَناُمهَا  َأْعَناٍب  ِمْن  آَتْت   )٣٢(َجنـََّتْنيِ  اْجلَنـََّتْنيِ  ِكْلَتا 

ًئا َوَفجَّْرَ� ِخَالَهلَُما َ�ًَرا   وََكاَن لَُه َمثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو   )٣٣(ُأُكَلَها َوَملْ َتْظِلْم ِمْنُه َشيـْ
ِسِه قَاَل َما َأُظنُّ َوَدَخَل َجنـََّتُه َوُهَو ظَاِملٌ لِنَـفْ   )٣٤(ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ نـََفًرا    أكثرُحيَاِورُُه َأَ�  

أََبًدا   َهِذِه  تَِبيَد  قَاِئَمًة َولَِئْن رُِدْدُت    )٣٥(َأْن  السَّاَعَة  َأُظنُّ  َخْريًا   إىلَوَما  َألَِجَدنَّ  َريبِّ 
َقَلًبا  َها ُمنـْ ْن قَاَل لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِورُُه َأَكَفْرَت ِ�لَِّذي َخَلَقَك ِمْن تـَُراٍب مثَُّ مِ  )٣٦(ِمنـْ

ُ َريبِّ َوَال ُأْشِرُك ِبَريبِّ َأَحًدا    )٣٧(نُْطَفٍة مثَُّ َسوَّاَك رَُجًال   الكهف:  ("    )٣٨(َلِكنَّا ُهَو ا�َّ
�لنعمة    ،)٣٨  ـــــــ   ٣٢ انشغاله  اجلنتني  صاحب  فيه  وقع  الذي  اخلطأ  ومن 
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ذلك  وبسبب  املنعم،  والرجل    ونسيانه  املؤمن  الرجل  بني  احلوار    ،الكافريدور 
فينسى القوة    ،وتبطره النعمة  ،تذهله الثروة  ،" منوذج للرجل الثري  هويالحظ أن 

وحيسب هذه النعمة خالدة ال    .الكربى اليت تسيطر على أقدار الناس واحلياة
فأما صاحبه الفقري الذي ال مال له وال نفر وال جنة عنده وال مثر    .،..تفىن

ة  حاولوتستمر القصة مب  .١معتز بعقيدته وإميانه" أبقى وأعلى،  هو  فإنه معتز مبا  
وأن النعم   ،وصل للكفر هاملؤمن تعليمه اإلميان وتعليمه شكر النعمة وتنبيهه �ن

ولكن صاحب اجلنتني يستمر    ،ميكن أن تزول �فساد النفس وظلمها �لكفر
وقوله   لنفسه.  والظلم  والتعايل  التكرب  لِنَـْفسِ   "  :تعاىليف  ظَاِملٌ  يظلم  ِه  َوُهَو   "

  ،ىأخر ات فيحرمها من مشتهيات هو نفسه حينما يرخي هلا عنان الش  نساناإل
ألن النفس    :يقع على نفسه  نساناإلوظلم    ،أبقى وأعظمهو  ويفّوت عليها ما  

جانبان �لفطرة  :هلا  يردع  ووجدان  تشتهي  عندما  .نفس  نفسه  ظلم  فقد   ..
وتستمر القصة حىت يستجيب    ،٢خطر بباله االستعالء �لغىن والغرور �لنعمه" 

الكافر و  اهلالك على جنيت  وينزل  املؤمن  لدعوة  االقتصادي  هو  القادر  اهلالك 
�لكفر النفس  إفساد  نتيجة  والثمار  الزرع  على  جيين  "    :تعاىليقول    ،الذي 

َة ِإالَّ ِ��َِّ ِإْن تـََرِن َأَ�   ُ َال قـُوَّ ِمْنَك َماًال   أقل َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشاَء ا�َّ
َها ُحْسَباً� ِمَن السََّماِء )  ٣٩(َوَوَلًدا   فـََعَسى َريبِّ َأْن يـُْؤِتَنيِ َخْريًا ِمْن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ

َوُأِحيَط   )٤١(َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا فـََلْن َتْسَتِطيَع لَُه طََلًبا    )٤٠(يًدا زَلًَقا  فـَُتْصِبَح َصعِ 
َويـَُقوُل  ُعُروِشَها  َعَلى  َخاِويٌَة  َوِهَي  ِفيَها  َفَق  أَنـْ َما  َعَلى  يـَُقلُِّب َكفَّْيِه  فََأْصَبَح  بَِثَمرِِه 

َأَحًدا   ِبَريبِّ  ُأْشِرْك  َملْ  َتِين  َوَما َكاَن   )٤٢( َ�لَيـْ ا�َِّ  ُدوِن  ِمْن  يـَْنُصُرونَُه  ِفَئٌة  لَُه  َتُكْن  َوَملْ 
َتِصًرا   ٣٩الكهف: ("    )٤٤(ُهَناِلَك اْلَوَاليَُة ِ�َِّ اْحلَقِّ ُهَو َخْريٌ ثـََواً� َوَخْريٌ ُعْقًبا  )٤٣(ُمنـْ
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املشهد)٤٤  ــــــ  يتحول  �لكفر  النفس  فساد  وبسبب  على    ،،  اهلالك  وينزل 
واخلريات    ،اجلنتني النماء  من  املشهد  وضياع    إىلويتحول  واخلراب  اهلالك 
" الثمر كله مدمر كأمنا أخذ من كل جانب فلم يسلم منه   فنجد أنَّ   ،الثروات 

، واجلنة خاوية على عروشها مهشمة حمطمة، وصاحبها يقلب كفيه أسفا  شئ
وهنا يظهر اهلالك االقتصادي يف    ،١وحز� على ماله الضائع وجهده الذاهب" 

لظلم  هو  أوضح صورة وسببه   أدى  الذي  العقيدة  لنفسه    نساناإلالفساد يف 
 .�لكفر

 ثالث ال املطلب 
 يف اهلالك االقتصادي  اإلهليةآ�ت السنن 

�تيه اهلالك    تعاىله ويأموالومينع حقوق هللا يف    يأن من يبغ  تعاىلمن سنة هللا    ) ١
وجند اآل�ت يف    ،االقتصادي �لقضاء على موارده االقتصادية عقا� على بغيه

ِإنَّ قَاُروَن َكاَن  "  :  تعاىلقال    ،قارون وكيفية هالكه  يبغ  ة قارون �ا كيفي  قصة
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء ِ�ْلُعْصَبِة   َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ  أويل ِمْن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى 

ِة ِإْذ قَاَل لَُه قـَْوُمُه َال تـَْفَرْح ِإنَّ ا�ََّ َال حيُِبُّ اْلَفرِِحَني   َتِغ ِفيَما آَ�َك    )٧٦( اْلُقوَّ ُ َوابـْ ا�َّ
اْأل  تـَْبِغ خر الدَّاَر  َوَال  ِإلَْيَك   ُ ا�َّ َأْحَسَن  َوَأْحِسْن َكَما  َيا  نـْ الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  تـَْنَس  َوَال  َة 

َا ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي   )٧٧(ِإنَّ ا�ََّ َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن    رضاْلَفَساَد ِيف اْأل  قَاَل ِإمنَّ
ًة وَ أوملْ  َمجًْعا َوَال   أكثر  يـَْعَلْم َأنَّ ا�ََّ َقْد َأْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوَّ

اْلُمْجرُِموَن   ُذنُوِ�ُِم  َعْن  زِيَنتِ )  ٧٨(ُيْسَأُل  ِيف  قـَْوِمِه  َعَلى  يُرِيُدوَن َفَخَرَج  الَِّذيَن  قَاَل  ِه 
َعِظيٍم   َحظٍّ  َلُذو  ِإنَُّه  قَاُروُن  ُأوِيتَ  َما  ِمْثَل  لََنا  َ�لَْيَت  َيا  نـْ الدُّ الَِّذيَن   )٧٩(اْحلََياَة  َوقَاَل 

َلُكْم ثـََواُب ا�َِّ َخْريٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها ِإالَّ ا لصَّاِبُروَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َويـْ
َفَما َكاَن لَُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن ا�َِّ َوَما َكاَن   رضَفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اْأل   )٨٠(

 
 .٢٢٧١ص ،ا�لد الرابع ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١



-٣٦٦- 

َتِصرِيَن   اْلُمنـْ قارون تظهر سنة هللا    ،)٨١  ـــــــ  ٧٦القصص:  ( "    )٨١(ِمَن  وهنا مع 
�ايتهما اهلالك االقتصادي ملا كان ميلك من موارد    اإلفساد�ن البغي و   تعاىل

املطلق   ،الفساد �لبغي والظلمو اقتصادية ويبغي �ا ويفسد "   والفساد �ملتاع 
األ ومراعاة  هللا  مراقبه  واحلسد   ،ةخر من  �حلرج  الناس  صدور  مبلء  والفساد 

على كل إمساكه عن وجهه    و والفساد �نفاق املال يف غري وجهه أ  ،والبغضاء
" واخلسف    موالاهلالك واخلسف لأل  اإلفسادوكانت نتيجة البغي و   ،١  حال"

واخلسف كان به وبداره اليت عليها كنوزه  ،  ...فتبتلع ما عليها  رضاأل  أن تنشق
 . اهلالك االقتصادي جلميع موارده االقتصاديههو وهذا  .٢وخزائنه وما ميلك"

السنن   )٢ من    اإلهليةمن  اجلزاء  أن  أي  �لفساد،  فاعليه  على  يعود  الفساد  أن 
النَّاِس   أيديَظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت  "    :تعاىلقال    ،جنس العمل

يـَْرِجُعونَ  لََعلَُّهْم  َعِمُلوا  الَِّذي  بـَْعَض  من    ،)٤١الروم:  (  "  لُِيِذيَقُهْم  سنة  جند  وهنا 
�لفساد  تعاىلسنن هللا   العقوبة،    أنه   هيو   ،خاصة  الفساد حلت  ظهر  كلما 

الساعة لقيام  سنته  هذه  سنته    ،وتظل  ألن  الفساد    تعاىلوذلك  ز�دة  أن 
الفساد نفس  من  اإليذاء  �لوان  عليهم  يعود  الناس  أفعال  من  "    ؛ واستشرائه 

تدبري هو  منا  إ  ؛وال يقع مصادفة  ،ر الفساد هكذا واستعالؤه ال يتم عبثاهو فظ
  ، حينما يكتوون بناره  ،من الشر والفساد  "النَّاِس    أيديِمبَا َكَسَبْت  "    هللا وسنته 

فيعزمون    "  لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا لََعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ   "  ،ويتأملون ملا يصيبهم منه
أفسد� يف املوارد االقتصادية فسينالنا من إفساد�   إذاف  ،٣على مقاومة الفساد"

 
 .٢٧١١ص ،ا�لد اخلامس  ،املرجع السابق )١
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االقتصادية جبميع   املوارد  ألوان   هاأنواعيف  من زراعات ومياه وصناعات وكل 
 . يف املوارد االقتصادية اإلفساد

 

 ،األقوام قوة يف البناء واإلنشاءات   أكثروكذلك قوم فرعود وقوم عاد وكا� من   )٣
ولكنهم كانوا أقواًما مفسدين، فأنزل هللا هالكه عليهم وعلى مبانيهم وثروا�م  

البناء واإلنشاءات  بَِعاٍد  "  :  تعاىلقال    ،يف  فـََعَل رَبَُّك  تـََر َكْيَف  َذاِت   ) ٦(َأَملْ  ِإرََم 
ُخيَْلْق ِمثْـُلَها ِيف اْلِبَالِد    )٧(اْلِعَماِد   َجابُوا الصَّْخَر ِ�ْلَواِد    )٨(الَِّيت َملْ   ) ٩(َوَمثُوَد الَِّذيَن 

اْألَْوَ�ِد   ِذي  اْلِبَالِد    )١٠(َوِفْرَعْوَن  ِيف  طََغْوا  اْلَفَساَد  أكثر فَ   )١١(الَِّذيَن  ِفيَها   ) ١٢(وا 
َعَلْيِهمْ  َعَذاٍب    َفَصبَّ  َسْوَط  لَِباْلِمْرَصاِد    )١٣(رَبَُّك   –  ٦الفجر:  ("    )١٤(ِإنَّ رَبََّك 

وقد مجع سبحانه يف هذه اآل�ت القصرية هالك أقدم اجلبارين، فقال   ،)١٤
وقد وصف سبحانه    ، عن عاد أ�ا مل خيلق مثلها يف خميما�ا وأعمد�ا  تعاىل
لقصور  ��م مثود   وحتويلها  وبنائها  احلجارة  تشكيل  يف    أشار وقد    ، تفننوا 

 أيًضا  هيعلى األغلب األهرامات، و  هيسبحانه لفرعون والبناءات يف عهده و 
بتنوعها قوة   ،من عجائب األبنية حىت عصر� احلديث وكل هذه اإلنشاءات 

عليها  حكم  عظيم  وطغيان  إفساٌد  صاَحبها  ولكن  هائلة،  بنائية  اقتصادية 
هللا   سنة  �هلالك  تعاىلبتنفيذ  الفساد،    ، عليهم  إال  الطغيان  وراء  وليس   "

كما يفسد   ،ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء  ،فالطغيان يفسد الطاغية
احلياة جوانب  يف كل  واالرتباطات  فلما  .العالقات  يفأكثر .....   رض األ  وا 

العالج   "  رضاأل  تطهري وجههو  الفساد كان  الفساد  نوع من    ،١  من  وهذا 
االقتصادية  أنواع واملوارد  واألبنية  لإلنشاءات  االقتصادي  للمفسدين    اإلهالك 

 . جزاء لفسادهم
 

 
 .٣٩٤ص ،جملد سادس ،املرجع سابق )١
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القرى �لدمار  تعاىلمن سنة هللا   )٤ املرتفني �يت على  "  تعاىلقال    ،أن فساد   :
قـَْريًَة   ُ�ِْلَك  َأْن  َأَرْدَ�  فـََفَسُقوا  أمر َوِإَذا  ُمْرتَِفيَها  َفَدمَّْرَ�َها َ�  اْلَقْوُل  َها  َعَليـْ َفَحقَّ  ِفيَها 

وسوء    ،)١٦اإلسراء:  (  "  َتْدِمريًا االقتصادية  املوارد  بز�دة  إال  �يت  ال  والرتف 
اآلية    يفو   ،استخدامها �ملرتفني يهذه  الفاسقة  القرى  سبحانه  هللا  توعد 

لثروات نوع من اهلالك االقتصادي جزاء على سوء استخدام اهو  و   ،بتدمريها
احلياة،  �إلتراف حركة  تنضبط  من   ، وبذلك  نزل  ما  اجلميع  يشاهد  حيث 

 .نو ويتعظ املفسد اإلفسادفيقل  هالك �ملفسدين ومن خراب ودمار
الن  تعاىلمن سنن هللا   )٥ العذاب   يينج  اإلفسادعن    هيأن  "    :تعاىلقال    ،من 

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِيف اْأل أولفـََلْوَال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قـَْبِلُكْم   ِإالَّ َقِليًال   رض و بَِقيٍَّة يـَنـْ
ُهْم َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمَني   َنا ِمنـْ َوَما َكاَن رَبَُّك    )١١٦(ِممَّْن َأْجنَيـْ

ُمْصِلُحوَن  لِيُـْهِلَك   ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها  " وهذه   ،)١١٧  –  ١١٦د:  هو ("    )١١٧(اْلُقَرى 
فاألمة اليت يقع فيها الفساد   .ممتكشف عن سنة من سنن هللا يف األ  شارةاإل

لغري هللا يف صورة من صوره الناس  لدفعه هي    ، بتعبيد  ينهض    أممفيجد من 
  ، اليت يظلم فيها الظاملون  ممفأما األ  .ال �خذها هللا �لعذاب والتدمري  ،�جية 

يكون فيها من   وأ  ،ويفسد فيها املفسدون فال ينهض من يدفع الظلم والفساد
إما    ،فإن سنة هللا حتق عليها  ،يستنكر ولكنه ال يبلغ أن يؤثر يف الواقع الفاسد

 . ١واالختالل! " لوإما �الك االحنال  ،�الك االستئصال
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 املبحث الثالث 

 (وقوع الفقر) أسبابمن   والطغيان السياسي والعل

عن عالقة الطغيان السياسي    اإلهليةيف هذا املبحث سنقوم �ستخراج السنن  
املبحث   ،�لفقر  ووالعل  العذاب يف  املرتتب عليه  الظلم  استعراضنا  بعد  وذلك 
لإلفساد والبغي املرتتب عليهما وقوع اهلالك االقتصادي يف   نتعرض  مث  .ولاأل

   .املبحث الثاين

لأل اخلاضعة  ا�تمعات  يصيب  املستبدة  نظمةوالفقر  الفاسدة    ،السياسية 
بل هي    ،ر شعو�ا فقطإلفقا  تؤدياملستبدة الطاغية ال    نظمةويالحظ أن األ

التفكري إال يف حالة  تسعى متعمدة هلذا اإلفقار، حىت ال يتمكن الرعا� من 
 :وسوف يتم تقسيم الفصل كما يلي ،الفقر املؤمل للنفس الذي يعيشونه

 معىن الطغيان السياسي والعلو  : ولاألاملطلب 
 سالمه يف اإلأنواعمعىن الفقر و  :املطلب الثاين 

 يف حتقق الفقر �لطغيان والعلو اإلهليةآ�ت السنن  :املطلب الثالث 
 ول األاملطلب 

 معىن الطغيان السياسي والعلو

 ماهية الطغيان السياسي  :أوال

  وىل األكلمتني منفصلتني،    إىلسوف نقوم بتقسيم مصطلح الطغيان السياسي  
 : تعريف كل منهما كما يلي اولالطغيان، والثانية السياسة، وحن
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 : معىن الطغيان ) ١
  ،طاغهو  ارتفع وغال يف الكفر وأسرف يف املعاصي والظلم ف  : جاوز احلد  :طغا

الذي ال    : اجلبار العنيد  :الطاغية   ،جعلة طاغًيا   :الطغاة  ،طغاة وطاغون   واجلمع
يفرق  إىليب وال  ذلك  من  يتحرج  وال  الناس  يقهر  أتى  الظامل    ،ما  األمحق 

طه: ("    ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  إىل اْذَهْب  "  :  تعاىل، ومما يؤكد هذا املعىن قوله  ١املتكرب
  نساناإلو   ،٢وجاوز احلد"   ،وكفر وجترب  ،عصى وتكرب : " وطغى " معناها،  )٢٤

 : مام حممد عبدهنذكر تعريف اإلف ،تعريف املستبد اولوحن .املستبدهو الطاغي 
غري   يشاء  ما  يفعل  من  عرفا  املستبد  يقضمسؤول"  مبا  وحيكم    ،اههو به    ي، 

أ الشرع  أ  ،خالفه  ووافق  السنة  الناس    و�سب  ترى  هذا  أجل  ومن  �بذها، 
هذا املعىن ونظروا من ذكره    إىلما يضارعه صرفوه    وكلما مسعوا هذا اللفظ أ

وجند   ،٣والشعوب من األضرار"   مملعظم مصا�م منه وكثرة ما جلب على األ 
   .االستبداد، ونالحظ تقارب تعريفهماهو أن اللفظ املقابل للطغيان 

َنا َأْو َأْن َيْطَغى"  :  تعاىلقال   ومن    ،)٤٥طه:  ("    قَاَال رَبـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
الطاغية   معىن  أن  على  هو  املالحظ  الرأي  هذا  ليسود  األوحد  برأيه  حمتكر 

أ حرة  مناقشه  أي  بال  هلم  واجلماعة  ظ  ، مشورة  على  يساعد  ره  هو والطاغية 
والطاعة لالستعباد  مستعد  أويت  ،شعب  مهما  قوة   ألنه  من  الطاغي  الفرد 

من  مناخ  يف  إال  ذلك  فعل  يستطيع  وال  برأيه،  االنفراد  له  حيق  فال  وسيطرة 
 .الضعف واخلضوع يهيئ له ذلك 

 
 .٦١٣ص ،مادة طغى ،مرجع سابق ،معجم منت اللغة العربيةمحد رضا، أ )١
  .٥١ص ،مرجع سابق ،القرآن  حكاماجلامع ألىب بكر القرطيب، أمحد بن أعبد هللا حممد بن أبو  )٢
 .١٦٧،١٦٦ص ،ولاجلزء األ ،والنشر اتدراساملؤسسة العربية لل ،املوسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيايل،  )٣
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 : معىن السياسة ) ٢
الناس   ولوه    :(ساس) القوم فال�ً   ، توىل ر�ستهم وقياد�م  : سياسة   –(ساس) 

ويقال وقياد�م  أمورهمأساس  : ر�ستهم  فالً�  إ�ها   : وا  القوم   ،ولوه  (سوس) 
ويقالأساس  :فال� أمورهم  :وه  واملفكرون يف ،  ١سوسوه  الكتاب  اختلف  وقد 

و  السياسة  واالستنتاج،   يفتعريف  للتجربة  ختضع  بعلم  ليست  أم  علًما  كو�ا 
� عرفها  من  أفمنهم  السلطة  وعلم  واحلكم  القيادة  ممارسة  فن   " الدولة   و�ا 
أ.احلاكم واحملكوموأوجه العالقة بني   الفريد من    و..  هي النشاط االجتماعي 

نوعه الذي ينظم احلياة العامة ويضمن األمن ويقيم التوازن والوفاق من خالل  
 . ٢" فرادالقوة الشرعية والسيادة بني األ

يقع    وسلوكيا�م  طبائعهم  واختالف  أعدادها  وز�دة  ا�تمعات  تطور  ومع 
اخلالف من    ،بينهم   " حيفظ   اإلهليةالسنن  وهنا كان  سياسي  نظام  قيام 

وحينئذ    ،٣ه من عبث العابثني وضالل املضلني" أفرادللمجتمع عالقاته ويصون  
ويرد    إىلحيتاجون   املظلوم،  وينصر  الضعيف،  ظلم  من  القويَّ  مينع  عام  قائد 
أل له    ،اصحا�احلقوق  يكون  أن  خلقه  يف  سنة هللا  جرت  القائد  هذا  إن   "

فقد �ت القائد الصاحل    ومن مثَّ   ، القول �نه يصلح للقيادة  إىل  يخواص تقتض
  و معاضدة أ  إىلمستخلًفا على قومه مبا جبله هللا عليه دون أن يكون حباجة  

مثَّ   ،معاندة اليت حتفظ ع  فراديرسم ألهو  ف  ومن  املنهجية  اخلطط  ليهم ا�تمع 

 
 .٤٦٢ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
 .٣٦٢ص ،جزء �لث ،مرجع سابقعبد الوهاب الكيايل، املوسوعة السياسية،  )٢
الكونية واالجتماعية   ةعالق�هد يوسف رزق يوسف،    )٣ للفلسفة   ،السنن اإلهلية �لقوانني  الثالث عشر  الدويل  املؤمتر 

 . ١٦٣ص ،جامعه القاهرة ،ة يسالماإل
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وتنم أعراضهم  وتصون  أعدائهم"أمواهل  يأمنهم  عنهم  وتدفع  يتمتع  ١م  ومن   ،
  ،كان عادًال   إذا �ذه الصفات يصعد للحكم �قبال الشعب عليه لتوليته قائًدا  

وينظم عالقات    دارةليقوم � اخلارجية  ،هاأفراد الدولة  يدير عالقا�ا    ،وكذلك 
 .أي يسوس هذا القائد الشعب ويرعى مصاحله

 :معىن الطغيان السياسي

ونواه خمالفة للعدل، وميكن    أمرما يقوم به احلاكم من أو هو  الطغيان السياسي  
وبال خوف من    ،تصرف فرد يف حقوق شعب �ملشيئة الفرديةهو  تعريفه �نه  
حساب  نستطيع    .أي  يكون    إطالقوحىت  أن  جيب  سياسي  طغيان  لفظ 
قوة لنشر العدل وحتقيق العدالة    كان له  وألنه ل  ،الظلم للرعية  إىل احلكم مؤدً�  

نستطيع   جند    إطالقفلن  وأحياً�  عليه،  سياسي  طغيان  للقوة    أمهيةلفظة 
 إىل وقال بوجوب عزوها    ، بضرورة القوة   أفالطون وقد " اعرتف    ، املنظمة للدولة

لك شرعي�ا  يالدولة  استعماًال  نظامي    ، تستعملها  هناك عدل  يكون  فلن  وإال 
الفردية العشوائية، فال مناص من العنف يف   القوة  قادر على إحباط جتاوزات 

    .٢السياسة لصون املواطنني" 

الباطشة  القوة  وليست  الدولة  لتنظيم  احلق  قوة  أ�ا  القوة  من  هنا    ، والقصد 
قوة حفظ األمن وصون املواطنني وليس قهرهم وتقييد حريتهم    أيًضااملقصود  و 

جيب أن يكون هذا النوع    استبدادي  ووهكذا لنطلق حكم طاغي أ  ،وفكرهم

 
الرمحن عبد  )١ الرمحن،    هسنري عبد  املفاهيمعبد  للفلسفة    ،حتديد  الثالث عشر  الدويل   ،مرجع سابق  ،ةيسالماإلاملؤمتر 

 .٣٣٥ص
 دار املنتخب العريب   ،الطغيان واالستبداد والدكتاتورية ( حبث فلسفي يف مسألة السلطة الكلية) يف  خضر خناقر،    ةدول  )٢

 .١٢ص ،م)١٩٩٥ –هجر� ١٤١٥ (وىل الطبعة األ ،والنشر والتوزيع اتدراسلل
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ما   وهذا  للمظلومني،  منصف  غري  للحر�ت  مقيًدا  احلكم  الطغيان من  يفعله 
إنه  �لناس،  يدمر    واالستبداد  وبذلك  حريتها  ويدمر  الشعوب،  إرادة  يعدم 

 ،إليهوالطغيان واالستبداد السياسي له خطوات يسري عليها للوصول    .كرامتها
خطواته وأمهها غالبا هي االستبداد الديين الذي يقع فيه السواد األعظم    أولو 

  ،والدين  عامة يف التخبط بني السياسة من الشعوب نتيجة اجلهل الذي يوقع ال
مقصود عامة  يريد  هو لس   ،واجلهل  وتسيريهم كما  اجلهالء  على  السيطرة  لة 

فقط  ،الطاغي اجلهل  الت   ،وليس  جند  االستبداد  يوجد  حني  إنه    أخربل 
للتقدم    االستبداد  "وذلك ألن    ،والتخلف يكربون   فرادكان األ  إذاو   ،مناف 

  .١"  فإن االوطان تصغر يف ظل االستبداد ، همأممويعظمون بعظمة 

و   اجلهل،  يرعى  الطغيان  الضامنهو  فالطغيان  الطغاة    ، الستمرار  وذلك ألن 
فنجد الطاغي حيارب    ،لفناء الطاغي  ولاألن العلم واملعرفة ألنه املهدد  هو يكر 

منافذ العلم ويقصرها على حتويل العلم وكل وسائله لتمجيد حكمه وشخصه،  
والطاغي يستعني مبن يوافق   ،وتقييد حرية املفكرين  ،راءكبت األ  وحيرص على

ويسعى الطاغي لتمجيد شخصه يف األذهان ليصبح شخًصا   ،اه يف احلكمهو 
وكل ذلك لضمان استمرار سلطانه    ،عليهاخلروج    ومقدًسا ال تصح خمالفته أ

 . واستبداده

متبعوهم  وكذلك  األوطان  خبري  يتمتعون  غالًبا    ،والطغاة  البالد  أهل  وحيرمون 
ويست االقتصادية،  املوارد  �ا ألأثر من  موقف من    سالمويوجد لإل  ،نفسهمون 

واملستبدين عذاب   ،الطغاة  سوط  املستبدين  على  صب   " وأسقط   ،فقد 
 

  ،مرجع سابق  ،جامعه القاهرة  ،ة يسالماإل املؤمتر الدويل الثامن للفلسفة    ،ةميف ختلف األ  هأثر االستبداد و توفيق الفيل،    )١
  .٢٣٣ص



-٣٧٤- 

عليهموأغ  ،اعتبارهم واالنتقاض  مبناوأ�م  اجلماهري  مصلًحا   ،رى  أعرف  وال 
يف  أدَّ  واالشتهاء  الكرب�ء  وساوس  وقمع  مجاحهم  وكبح  الدول  رؤساء  ب 

العبيد  ،لقد كسر القيود  ،سالمنفوسهم كما فعل ذلكم يف اإل ووضع    ،وحرر 
الضيم" يكره  واحملكوم  العدل  يتحرى  احلاكم  جتعل  اليت  ونستطيع  ١التعاليم   ،

وأنه ال قيام   ،الشعوب   ورسله وعد   وهللا وعد  و" عدهوقول أن االستبداد  ال
به  إذاحلق يف هذه احلياة إال     رضاأل  طمست صور هذا االستبداد وسويت 

 .٢ ومشيت عليه األقدام"
 و معىن العل :�نًيا

فالن يف وجترب  :رضاأل  (عال)  العزيز:  يفو   .تكرب  ِيف "  التنزيل  َعَال  ِفْرَعْوَن  ِإنَّ 
والتجرب  :(العلو)، و)٤القصص:  ("  رضاْأل  العزيز    يفو   .العظمة  تِْلَك "  التنزيل 

 ٨٣القصص:  ("    َوَال َفَساًدا  رض ُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلو�ا ِيف اْأل خر الدَّاُر اْأل 
(٣. 

َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا  رضِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف اْأل "  :  تعاىلمن الفساد، قال  هو    ووالعل 
َناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  ُهْم يَُذبُِّح أَبـْ "   َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ

استعلى واملستعلي عليه هم    :أي  ومن العل "  َعَال  "     وهنا معىن،  )٤القصص:  (
عز وجل    ــــــوعال حىت على هللا  ،  بل عال على وزرائه واخلاصة من رعيته  ،رعيته

األلوهية  ــــــ منت  ،فادعى  والتكرب  هي ومنت   ،االستعالء  هيوهذا  وما    ،الطغيان 

 
الغزايل،    )١ السياسي   سالماإلحممد  القاهرة   ،واالستبداد  احلديثة  الكتب  (  ،دار  الثانية   ، م)١٩٦١  –ه  ١٣٨٠الطبعة 

 .٦٨ص
 .٧٥ص ،سابقال املرجع  )٢
 .٦٢٥ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )٣
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ى فالبد أن يستخدمها يف إذالل هو بشر وله  هو  دامت عنده هذه الصفات و 
   .١  رعيته"

  ووهنا يصاحب العل   ،السلطة  وأ  موالاأليف البشر �يت من الكثرة يف    ووالعل  
�ملال ال يكون    و�ملال يكون الظلم للفقراء فالعل   وففي حاله العل   ،فساد وظلم

أ حقوقهم،  ومنع  �لتكرب  سواء  احملتاجني،  على  والتأثري    وإال  عليهم  �لتعايل 
نفسّيا العل   ،عليهم  حاله  فال    وأما يف  الرعية،  على  هنا  الظلم  فيقع  �لسلطة 

ع هلم صاحب السلطة وال يعطيهم أي حقوق، وبسبب علوه يتصور أنه  يسم
الكرمي يف ستني موضًعا، وقد    القرآنيف  و " وقد ورد العل   ،وحده على احلقهو  

مبعىن الطغيان   ووصف هللا به يف سبعة وعشرين موضًعا واحتل استعمال العل 
موضًعا،   وأ عشرة  ثالثة  واالستكبار  املعلوم  والقدر  احلد  يف    جماوزة  وأغلبها 

    .٢  وصف فرعون وقومه واملأل املرتف حوله"

تنصب على    القرآنوأغلب آ�ت    ،االستكبار  القرآنيف    وومن مرادفات العل  
والرسل    األنبياء وكذلك االستكبار على    ، االستكبار على هللا سبحانه �لكفر

الرساالت  عليه    أكثرومن    ،�نكار  هللا  لعنة  إبليس  واملتكربين كان  املتعالني 
وكان علوه وتكربه سبًبا لطرده من رمحه ربه،    ،دمحني تكرب على السجود آل

ُتَك قَاَل َأَ� َخْريٌ ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن َ�ٍر أمر قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ  "  :  تعاىلقال  
َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكربََّ ِفيَها فَ   )١٢(َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني   ْج ِإنََّك أخر قَاَل َفاْهِبْط ِمنـْ
الصَّاِغرِيَن   العل   ،)١٣  ، ١٢األعراف:  ("    )١٣(ِمَن  سيكو�  ووكذلك   ن والكرب 

 
 . ١٨٧١ص ،ا�لد السابع عشر ،مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،  )١
بتاريخ   ،Islamstory.com/ar  ،الطغيان السياسي وسبل تغيرية من املنظور القرآين  ، يعبد الرمحن عمر اسبيندار   )٢

  .)ه١٤٣٥ –م ٢٠١٤(
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سبًبا يف طرد كل متكرب من رمحة هللا؛ ألن هللا سبحانه ال حيب املتكربين، ومن 
 .القضاء عليهم وإفنائهم وإهالكهم تعاىلسنته  

  (فرعون)  القرآينيف القصص  والطغيان السياسي والعل :�لثا

والعل  الطغيان  القصص    ويتجسد  يف  يف  القرآينالسياسي    قد ف  ،فرعون  قصة 
حاكمً  أز   ، ًيامتعالا  مستبدً   ًياطاغ  ا كان  يف  مصر  ملك  يف    هيوكان  عصورها 
القدمي "  تعاىلقال    ،العهد  ُمْلُك :  ِيل  أَلَْيَس  َ�قـَْوِم  َقاَل  قـَْوِمِه  ِيف  ِفْرَعْوُن  َوَ�َدى 

وكذلك قال    ،)٥١الزخرف:    ("    ِمْصَر َوَهِذِه اْألَْ�َاُر َجتِْري ِمْن َحتِْيت َأَفَال تـُْبِصُرونَ 
وخريا�ا:    تعاىل مصر  وصف  َوُعُيوٍن  أخر فَ "عن  َجنَّاٍت  ِمْن  وَُكُنوٍز   )٥٧(ْجَناُهْم 

ومع حكمه لدولة كبرية يف العامل القدمي  ،  )٥٨  ، ٥٧الشعراء: ("    )٥٨(َوَمَقاٍم َكِرٍمي  
بل عال واستكرب واغرت مبا   ،وسيادته عليها وعلى خريا�ا مل يشكر فرعون ربه

فيه لوجود ميزة فيه ال توجد يف أحد هو  بل وتصور أنه مستحق ملا  ،  فيههو  
فـََقاَل ":  تعاىلقال    ،وتصور أنه إله يعبد من دون هللاحىت إنه زاد غروره    ،غريه

ولقد ظل فرعون يتكرب حىت أعلن أنه الرب   .)٢٤النازعات:  (  "َأَ� رَبُُّكُم اْألَْعَلى
لالستبداد واالستعباد    أنظمةوجاء هذا اإلعالن بعد عمل كيان كبري و   ،املعبود

بتتويج    هي ه لبناء هذا الكيان والذي انتئاستمرت لسنوات من فرعون ومن وزرا
بتاج األلوهية لقرار �  ،نفسه  طغيان ه وأنه الرب األعلى زاد  ليه وبعد إصداره 

  ، فقطهو  وال ينفذ إال ما يراه    ،فرعون حىت إنه كان ال يستمع إال لرأيه فقط
وطاغية   سياسي�ا  ا  مستبد� فرعون  فكان  الوحيدة،  اإلرادة  هي  إرادته  وكانت 

قَاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما "  :  تعاىلوال يرى إال رأيه فقط، قال    ملاوظا
جيسد طغيانه بتفريق الناس    وبدأ فرعون  ،)٢٩غافر: ( "   الَّ َسِبيَل الرََّشادِ َأْهِديُكْم إِ 

قال   وتقتيلهم،  وتفريقهم  بينهم  الوقيعة  ِيف "  :  تعاىلوإحداث  َعَال  ِفْرَعْوَن  ِإنَّ 



-٣٧٧- 

َناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم   رضاْأل  ُهْم يَُذبُِّح أَبـْ َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ
اْلُمْفِسِدينَ  ِمَن  َكاَن  شعًبا    ،)٤القصص:  ("    ِإنَُّه  حينئذ  مصر  شعب  وكان 

وكانوا يصدقونه ويستسلمون الستخفافه   ،مستعَبًدا يستخف فرعون به وبعقله
ة إقناعهم �ن عبادته  اولمظاهر استخفافه بعقوهلم حم  أكربفمن    ، �م ويطيعونه

الفساد هي  األحد  الواحد  عبادة هللا  وأن  ِفْرَعْوُن "   :  تعاىلقال    ،دين  َوقَاَل 
يـَُبدِّلَ  َأْن  َأَخاُف  ِإّينِ  ُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع رَبَُّه  َأقـْ اْأل َذُروِين  ِيف  يُْظِهَر  َأْن  َأْو  ِديَنُكْم   رض  

طاعتهم  ،)٢٦غافر:  ("  اْلَفَسادَ  بعقوهلم كانت  االستخفاف  هذا  قال    ، ومع 
فَاِسِقنيَ ":  تعاىل قـَْوًما  ُْم َكانُوا  ِإ�َّ فََأطَاُعوُه  قـَْوَمُه   ، )٥٤الزخرف:  ("    فَاْسَتَخفَّ 

حىت إ�م أخذوا يشاهدون ما دار بني موسى    ، وكانت طاعنهم له طاعة عمياء
حيث إن    ، دور كبري فيها  أصحاب وفرعون وكأ�ا أحداث ال �مهم وال هم  

ومهمشهمهو  الظامل   ومعذ�م  ومستعبدهم  واخلوف   ، ملكهم  السلبية  ولكنها 
وذلك ألن ما كان يفعله فرعون يف خمالفيه    ،اليت يفعلها االستعباد يف الشعوب 

والتعذيبهو   والتنكيل  السحرة   ،القتل  آامن  عندما  أنه  ذلك  على  واملثال 
فَأُْلِقَي السََّحَرُة "  :تعاىلمبوسى واختلفوا يف الرأي مع فرعون وأعلنوا إميا�م فقال  

ووجد فرعون   ،)٤٦،٤٧شعراء:ال  ("    )٤٧(قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني    ) ٤٦(َساِجِديَن  
فما كان منه إال أن    ،مرة من خيالفه الرأي وجيهر بعصيانه ويسجد لغريه  ولأل

 ُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف مثَُّ َألَُصلِّبَـنَُّكْم َأْمجَِعي أيديَألَُقطَِّعنَّ  " : تعاىلقال  ،نكل �م
لذلك كان رد فعل الشعب املتابعة واملشاهدة والسكوت    ،)١٢٤األعراف:  ("  

وهذا    ، ثورة على استبداده  ووبدون أي تعليق أ  ،على الطاغي املستبد سياسي�ا
وال   يثورون  وال  يفكرون  ألتباع ال  �لشعوب، حيوهلم  دائما  الطغيان  يفعله  ما 

يومهم قوت  إال  فتات    ،يشغلهم  ينتظرون  مرتقبني  خائفني  دائما  ويعيشون 
واملستعبد ال يشغله إال تفتيتهم وتفريقهم وتعذيبهم حىت يستمروا    ،مستعبديهم
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القوم   األنبياء دعوة    يف خضوعهم، ومع ظلم فرعون ملوسى وأتباعه �يت على 
الشهرية السالم دعوته  فيقول موسى عليه  ِإنََّك   "  ، الظاملني،  رَبـََّنا  ُموَسى  َوقَاَل 

ِفْرَعْوَن   وَ آتـَْيَت  زِيَنًة  رَبـََّنا أمواالَوَمَألَُه  َسِبيِلَك  َعْن  لُِيِضلُّوا  رَبـََّنا  َيا  نـْ الدُّ اْحلََياِة  ِيف   
َعَلى   اْألَلِيمَ أمواهلِ اْطِمْس  اْلَعَذاَب  يـََرُوا  َحىتَّ  يـُْؤِمُنوا  َفَال  قـُُلوِ�ِْم  َعَلى  َواْشُدْد  "   ْم 

ميعاد تطبيق سنة من  و�يت    ، و�تى استجابة هللا لدعوة موسى  ،)٨٨يونس:  (
وذلك عندما يستحيل على   ،ه �لقضاء على الطغاة املفسدينأرضسنن هللا يف  

عليهم القضاء  ويزيد   ، الشعوب  مقاومتهم  على  املستضعفني  قدرة  وتنقص 
َناُكْم ِمْن "    يقول سبحانه:  ،يتدخل سبحانه إلنقاذ املستضعفني  ،التجرب َوِإْذ َجنَّيـْ

ُوَن أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِيف َذِلُكْم آِل ِفْرَعْوَن   َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذحبِّ
العليا، قوة القادر  إنعم   ،)٤٩البقرة:  ("    َبَالٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيمٌ  النجاة �لقوة  �ا 

فرعون   فكان غرق  املتجربين،  الظاملنيهو  سبحانه على  قال ،  انتقام هللا من 
ْبِلِهْم َكذَّبُوا ِ�َ�ِت َر�ِِّْم فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِ�ِْم " : تعاىل َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَ

َنا آَل ِفْرَعْونَ  تَـَقْمَنا "  :  تعاىلوقال    ،)٥٤األنفال:  ("    وَُكلٌّ َكانُوا ظَاِلِمنيَ   َوَأْغَرقـْ فَانـْ
َها َغاِفِلنيَ  ُْم َكذَّبُوا ِ�َ�تَِنا وََكانُوا َعنـْ َناُهْم ِيف اْلَيمِّ �َِ�َّ ُهْم فََأْغَرقـْ  ، )١٣٦األعراف: ("    ِمنـْ

ينت وجه  أكربعهد    هيوهكذا  على  فرعون    ؛رضاأل  متكرب  حيتل  وذلك ألن 
  .رضاأل ا يف �ريخ الطغاة يفمكا� �رزً 

 املطلب الثاين 
 سالم ه يف اإلأنواعمعىن الفقر و 

  أسباب ومها من    ،السياسي  وعن معىن الطغيان والعل   ولاألحتدثنا يف املطلب  
املؤد الفقر و   حاولللفقر، وسن  يالفساد  ه يف أنواعيف هذا املطلب أن نعرف 

 :وسيكون تقسيم املطلب كما يلي ،سالماإل
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 ه  أنواعمعىن الفقر و  :أوال
 :معىن الفقر  ) ١

  ،القوت  أقلمن ال ميلك إال  :(الفقري) من الناس ، اجةالعوز واحل :(الفقر)

 ١صار فقريًا :و(افتقر)
جعله قليل املال    ،أفلسه  :أفقر الشخص  ،عكسه غىن  ، ذهب ماله  :فقر الرجل

افتقر   ،قضت على مواردها وأنزلت �ا اخلسائر  :أفقرت احلروب البالد  ،حمتاًجا
املال  :التاجر قليل  فقريًا  البالد   ،صار  االحتالل  فقرية  :فقر  وجعلها   ،أفقرها 

 . ٢  فقراء فقري (مفرد) واجلمع
أما فقد ما ال حيتاج    ،إليه" عبارة عن فقد ما ُحيتاج    �نه   أيًضاوميكن تعريفه  

الفقري   :وقيل  ،الفقري الذي يكون له بعض ما يقيمه  :وقيل  ،ال يسمى فقرًا  إليه
ال   البتة  شئالذي  يكفيه  ،له  ما  بعض  له  الذي  ذهب   إليهو   ،واملسكني 

فيهما  ،الشافعي و قيل  أب  إليه،  الفقري  ، حنيفة  وذهب  وقيل   ،الضعيف  :وقيل 
يسأل ال  جماهد  ،الذي  قول  العيش  :وقيل  ،وهذا  من  بلغة  له  الذي   . الفقري 

دونه يف القدرة و أ  ،وقد يكون الفقري مثل املسكني  ،املسكني هو  أن هذا    :وقيل
 : نذكر منها الكرمي يف مواضع كثرية القرآنوذكر الفقر يف  ،٣ " على البلغة

"  تعاىلقال   َو�َ الشَّْيطَاُن  :  اْلَفْقَر  ِمْنُه مر يَِعدُُكُم  َمْغِفَرًة  يَِعدُُكْم   ُ َوا�َّ ِ�ْلَفْحَشاِء  ُكْم 
َعِليمٌ  َواِسٌع   ُ َوا�َّ الفقر    ،)٢٦٨البقرة:  (  "   َوَفْضًال  من  نوع   إىل   يؤديوهذا 

، وخيوفه  اإلنفاق لعدم    نساناإل  و يدع  فالشيطان   ،الفقرمن الثواب ومن رمحه هللا

 
 .٦٩٧ص ،مرجع سابق ،املعجم الوسيط )١
 . ١٧٣١:١٧٢٩ص ،ا�لد الثالث مادة ف ق ر، مرجع سابق ،معجم اللغة العربية املعاصر محد خمتار عمر، : أانظر )٢
 . ٣٤١ص ،مرجع سابق ،يسالماإلي االقتصاداملعجم محد الشر�صي، أ )٣
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 نسان اإلالشيطان ليفقر    نساناإلأطاع    إذاولكنه يف احلقيقة    ،املاديمن الفقر  
ما خوف من الفقر إن أنفق  هو  و )  الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقرَ (  ،من رضا هللا وثوابه

 . ١  تصدق" وأ

 رض َيْسَتِطيُعوَن َضْرً� ِيف اْأل لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِيف َسِبيِل ا�َِّ َال  "  :  تعاىلوقال  
َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًا َوَما  َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم َال 

هو  النوع من الفقر و هو  وهذ    ،)٢٧٣البقرة:  ("    تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ ا�ََّ بِِه َعِليمٌ 
إلميا�م واضطهاد الناس هلم    موالوهم الذين منعوا من األ   ،فقر شبه اختياري 

السعي واملكاسب  وأ  ،بسبب االميان به عن  وانشغاهلم  اجلهاد  "    ،�ختيارهم 
هللا سبيل  يف  أحصروا  منافذ    ،فهم  عليهم  يضيقون  الكافرين  ألن  وأحصروا 

يشغل   أنفسهمحصروا    وأ  ، احلياة أن  حيبوا  ومل  اجلهاد  بغريه" على  ويقع    ،٢  وا 
قوله   املعىن  هذا  حتت  الَِّذيَن  "  :  تعاىلكذلك  اْلُمَهاِجرِيَن  ِمْن أخر لِْلُفَقَراِء  ُجوا 

وَ  َوَرُسولَُه  أمواهلِ ِدَ�رِِهْم  ا�ََّ  َويـَْنُصُروَن  َوِرْضَواً�  ا�َِّ  ِمَن  َفْضًال  تَـُغوَن  يـَبـْ ُهُم أولْم  ِئَك 
 . )٨احلشر:  ("   الصَّاِدُقونَ 

َها َواْلُمَؤلََّفِة  : "  تعاىلوقال   َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ قـُُلوُ�ُْم ِإمنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   "   َوِيف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا�َِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن ا�َِّ َوا�َّ

خص هللا سبحانه بعض  ،  "  ، اآلية اخلاصة مبصارف الزكاة  هيو   ،)٦٠التوبة:  (

 
 ،ولاجلزء األ  ،مرجع سابق  ،النكت والعيون تفسري املاوردي  احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي البصرى،  أبو  )١

 .٣٤٣ص
 . ١١٧٨ص  ،جملد �ين ،مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسري جممد متوىل الشعراوي، )٢
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نعمة منه عليهم  موالالناس �أل اج  أخر وجعل شكر ذلك منهم    ،دون بعض 
 .١  من ال مال له نيابة عنه سبحانه"  إىلسهم يؤدونه 

 :الفقر أنواع  ) ٢

ينقسم   و   :مثل  ،أنواع  إىلالفقر  السياسي،  يتمثل يف غياب حقوق  هو  الفقر 
عدم هو  والفقر االقتصادي و   ،وعدم املشاركة السياسية وهدر احلر�ت   نساناإل

أ املال  كسب  على  الفرد  الفقر   وقدرة  عن  نتحدث  وسوف  التملك، 
 :قسمني إىل ينقسم هو االقتصادي و 

 : فقر اختياري ) أ

فقد يكون ذلك بتقصريه   أنواعوهؤالء  ،زمةيكون فيه الفرد قد اختار الفقر ليأل
للكسب والسعي  الرزق  عن  البحث  الرزق    نساناإلويتقاعس    ،يف  طلب  يف 

الفقر والعوز؛ وذلك ألن العمل جيلب   نساناإلويكون جزاء هذا    ، �لتكاسل
الفرد   ،الرزق من  اختيار��  الفقر  يكون  وقد  �لفقر،  �يت  العمل  وإمهال 

وهنا حيدث له الفقر بسبب انشغاله   ، اجلهاد يف سبيل هللا  والنقطاعه للعلم أ
عن الكسب املايل، وال نستطيع أن نقول أ�م مقصرون عن الكسب أل�م إن  

ملا   الرزق  طلب  يف  مقصرين  �أمر كانوا  سبحانه  هللا  وقد    إلنفاق �  عليهم، 
لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا "  :  تعاىلعن هذا النوع من الفقراء فقال    تعاىلحدثنا هللا  

اْأل  ِيف  َضْرً�  َيْسَتِطيُعوَن  َال  ا�َِّ  َسِبيِل  التـََّعفُِّف   رض ِيف  ِمَن  َأْغِنَياَء  اْجلَاِهُل  َحيَْسبُـُهُم 
"     تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًا َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ ا�ََّ بِِه َعِليمٌ 

 : جربى فقر  ) ٢٧٣البقرة: (
 

 .٢٤٤ص ،مرجع سابق ،القرطيب ،القرآن  حكاماجلامع أل )١
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  ، يف هذا النوع جمربًا على الفقر بسبب عدم قدرته على العمل  نساناإليكون  
بسبب شيخوخة و أ  ،يف قدرته العقلية  ووذلك قد يكون بسبب إعاقه يف بدنه أ

العمل  عن  أقعدته  خربة  أمر تكون  و أ  ،أصابته  متلك  وال  يعوهلا  من  مات  أة 
الرزق على  صغر أول  ،السعي  بسبب  العمل  على  يقدرون  ال  أطفاال  كو�م 

وكل    ،بسبب عدم وجود عمل مع الرغبة يف العمل والقدرة عليهو أ  ،همأعمار 
يستطيع    أسباب هذه   ال  والكسب  نساناإلجربية  العمل  فقر    ،فيها  وهناك 

 و جمربًا فيها على الفقر مثل احلروب أ  نساناإلبسبب ظروف سياسية يكون  
االقتصادي األ  الفقرو أ  ،احلصار  استقرار  وعدم  للدولة  �ا    حوالاالقتصادي 

أ قله مواردها  البالد  و أ  ،سوء موقعها اجلغرايف  و بسبب  الثروات يف  توزيع  سوء 
التخطيط يف هذه    وأ  ،فرادبني األ نتيجة سوء  ا�تمعات  اليت تصيب  البطالة 
وقد يكون الفقر إجبار�� بقدر هللا ويكون ذلك حلكمته يف خلقه حىت    ،الدول

ال يستطيعها الغين    عمالوحيتاج بعضهم لبعض فيقوم الفقري �  فرادكامل األيت
حيث إنه لن تستقيم احلياة يف جمتمع    ،. وهكذا.الحتياجه للمال الناتج عنها

نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم "  :  تعاىلقال    ،كله أغنياء َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََت رَبَِّك َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ
ُسْخرِ�� ِيف   بـَْعًضا  بـَْعُضُهْم  لِيَـتَِّخَذ  َدرََجاٍت  بـَْعٍض  فـَْوَق  بـَْعَضُهْم  َورَفـَْعَنا  َيا  نـْ الدُّ اْحلََياِة 

َجيَْمُعونَ  ِممَّا  َخْريٌ  رَبَِّك  "    ،)٣٢الزخرف:  ("    َوَرْمحَُت  أن  يتضح  اآلية  هذه  ومن 
على   قائمة  البشرية  احلياة  هذه  األ   أساس طبيعة  مواهب  يف  ، فرادالتفاوت 

إتقان   مدى  والتفاوت يف  من عمل،  فرد  يؤديه كل  أن  فيما ميكن  والتفاوت 
هذه  يف  للخالفة  املطلوبة  األدوار  لتنوع  ضروري  التفاوت  وهذا  العمل،   هذا 

   .١ " رضاأل

 
 .٣١٨٧ص ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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بعضهم    فرادا النوع من الفقر جيب وجوده لُيكمل األومن ذلك يتبني أن هذ
على    ،بعًضا الفقر  يكتب  عليه  نساناإلوال  مقدرًا  يستطيع   ،فيصبح  ولكنه 

وهنا ميكن أن    ،الراحة  إىلتغيري هذا الوضع �جلهد والعمل ليتحول من العوز  
 . الغىن �لعمل والسعي إىليكون الفقر مرحلة من مراحل حياة الفرد يغريها 

  سالمخطورة الفقر وعالجه يف اإل :�نًيا

وكانت    ،رعاية واهتماًما كبريًا للفقراء واملساكني  يةسالماإللقد أعطت الشريعة  
عالقة    يةسالماإلالشريعة   على  مستو��ا  أفرادحريصة  جبميع  الفقراء ،  األمة 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ "  :  تعاىلقال    ،واألغنياء منها ومن منطق   ،)١٠احلجرات:  ("    منَّ
اإل  انطلق �ا  اليت  البشر حتت   إىل  سالماألخوة  ليجمع كل  العامل  أحناء  مجيع 

التكافل بني    سالملواء شرع اإل لتتناسب    أفرادجند  املسلم بعدة طرق  ا�تمع 
 .همأفكار بكل  فرادمع كل األ

 :خطورة الفقر على املسلم  ) ١
أن الفقر آفة �دم كل القيم السمحة والشريفة   سالميدلنا النظر يف شريعة اإل 

هللا،  وا�تمع  نساناإليف   رسول  حدثنا  الفقر  ملسو هيلع هللا ىلص  وقد  خطورة  "  و  ،عن 
سوء   ُخيشى  خطرية  آفة  الفقر  تعترب  النبوية  وعلى  أثر األحاديث  الفرد  ها على 

مًعا واإلميان  ،ا�تمع  العقيدة  والسلوك  ، وعلى  اخللق  الفكر    ،وعلى  وعلى 
مجيًعا   ،والثقافة واألمة  األسرة  جتعل   ،١  "   وعلى  العقيدة  على  الفقر  وخطورة 

يتخلون عن عقيد�م �و  املسلمني  ونواأمر بعض  والعوزها  الفقر    .هيها بسبب 
َمْن قـََتَل نـَْفًسا بَِغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف "  :  تعاىلقال    ،عن القتل  هيفالعقيدة تن

يًعا  رضاْأل  مجَِ النَّاَس  َأْحَيا  َا  َفَكَأمنَّ َأْحَياَها  َوَمْن  مجَِيًعا  النَّاَس  قـََتَل  َا  املائدة: ("    َفَكَأمنَّ
 

 .١٤ص ،مرجع سابق ،سالم مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإليوسف القرضاوي،  )١
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أن النفوس قد تضعف بسبب الفقر، وينها� عن    إىلوينبهنا رب العزة    ،)٣٢
َوَال تـَْقتُـُلوا " : تعاىلبسبب اخلوف من الفقر، فقال  وبسبب الفقر أ األبناءقتل 
ُهمْ أوال َوِإ�َّ نـَْرزُُقُكْم  َحنُْن  ِإْمَالٍق  ِمْن  َوَال  "  :  تعاىلوقال    ،)١٥١األنعام:  ("    دَُكْم 

ِخْطًئا َكِبريًاأوالتـَْقتُـُلوا   َلُهْم َكاَن  قـَتـْ ِإنَّ  ُكْم  َوِإ�َّ نـَْرزُقـُُهْم  َحنُْن  ِإْمَالٍق  َخْشَيَة  " دَُكْم 
وكذلك فإن املسلم ال يزىن ألن الز� من الكبائر، وقد وجه رب  ،)٣١اإلسراء:  (

العزة املومن أن حيفظ نفسه من الوقوع فيه عند عدم القدرة على الزواج بسبب  
ُ ِمْن َفْضِلهِ " : تعاىلقال  ،الفقر   َوْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن َال جيَُِدوَن ِنَكاًحا َحىتَّ يـُْغِنيَـُهُم ا�َّ

لعدم    يؤدياإلهلي �ن الفقر قد    مروهنا يظهر واضًحا من األ  ،)٣٣النور:  ("  
الز� الكفر ��    أكربوكذلك من    ،العفة والوقوع يف  من  هو  ، و تعاىلالكبائر 

اليت قد �يت �ا الفقر للنفس البشرية ويكون كنوع من االعرتاض على    األمور
رمح من  والقنوط  بني    ، تعاىلهللا    ة الفقر  والضغائن  الكره  يثري  الفقر  وكذلك 

 . ووضع القوانني للقضاء على الفقر سالماملسلمني؛ لذلك شرع اإل

 :غنياءلنفوس األ سالمعالج اإل ) ٢
اإل األ  مشكلة  سالمعاجل  عالقة  مع  تتناسب  وسائل  بعدة  مع  الفقر  غنياء 

 . الفقراء
الزكاة، وفيه خياطب هللا به    أداءأسلوب اجلرب على  هو  :ولاألاألسلوب  كان  و 

األ وحب كنز  �لبخل  تتصف  اليت  الشحيحة  النفوس  من  وقد    ،موالطائفة 
:  تعاىلقال    ،وجه هللا بعض آ�ته وتعاليمه للكشف عن هذا النوع من النفوس

َو�َُْكُلوَن   )١٨(َوَال َحتَاضُّوَن َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكِني    )١٧(َكالَّ َبْل َال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم  "  
َاَث َأْكًال َلم�ا   وهذه    ،)٢٠  ــــــــ   ١٧الفجر:  ("    ) ٢٠(َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحب�ا َمج�ا    ) ١٩(الرتُّ

اج الزكاة، ومن هنا جيب على خر النوعية جيب اتباع القوة معهم إلخضاعهم أل
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قال   ،تنفيذ مجع فريضة الزكاة اليت ألزم هللا �ا األغنياء لصاحل الفقراء  مر األأويل
ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِ�َاأمواهلِ ُخْذ ِمْن  "  :  تعاىل وقد قاتل    ،)١٠٣التوبة:  ("    ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

  ،تعاىلبكر الصديق املمتنعني عن دفعها أل�ا حق من حقوق هللا  و اخلليفة أب
يتم   حىت  والوعيد  التهديد  آ�ت  سبحانه  أنزل  النفوس  من  النوعية  هذه  يف 

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة "  : تعاىلقال    ،إخضاع هذه النوعية من النفوس
ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ َوَال يـُْنِفُقوَ�َا ِيف َسِبيِل ا�َِّ فَـ    .)٣٤التوبة:  ("  َبشِّ

 

الطريقة اليت خياطب هللا �ا نوعية من نفوس البشر اليت  هو  :األسلوب الثاين
ة جزاء إلنفاقهم،  خر إال مبقابل، فجعل هللا هلم اجلنة والدار األ  اإلنفاقال حتب  

  � واملساكني كاملقرض  الفقراء  على  املنفق  سبحانه  وجعل  وهلذا  تعاىلبل  ؛ 
َرُضوا ا�ََّ قـَْرًضا "  :  تعاىلقال    ،يضاعف له أجره ِإنَّ اْلُمصَّدِِّقَني َواْلُمصَّدِّقَاِت َوَأقـْ

َأْجٌر َكِرميٌ  َوَهلُْم  َهلُْم  ُيَضاَعُف  يف    ،)١٨احلديد:  ("    َحَسًنا  هللا  مع  املتاجرة  وهنا 
 .على الفقراء واملساكني هي احلل هلذه النوعية من النفس البشرية اإلنفاق

وهذا النوع خياطب هللا به طائفة من النفوس احملبة للتملك   :األسلوب الثالث
فكرة هو  و   ،واالقتناء واستيعاب  لفهم  النفوس  من  النوع  هذا  يوجه  سبحانه 

احلقي وامللكية  للكون كلهاالستخالف  و   ،قية  سبحانه  هو  أنه    تعاىلفيعلن 
لعالقاته واملنظم  �رادته  فيه  املتصرف  الكون  هلذا  الوحيد  ويوجه    ، املالك 

األ  نساناإل املستخلف على هذه  هلا  موالألنه  احلقيقي  املالك  يقول    ، وليس 
ِفيِه    "  :تعاىل ُمْسَتْخَلِفَني  َجَعَلُكْم  ِممَّا  َأْجٌر َوأَْنِفُقوا  َهلُْم  َوأَنـَْفُقوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  فَالَِّذيَن 
النور:  " (  َوآتُوُهْم ِمْن َماِل ا�َِّ الَِّذي آَ�ُكمْ "  :  تعاىلويقول    ،)٧احلديد:  ("    َكِبريٌ 
٣٣.( 
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 :سالمطرق عالج الفقر يف اإل ) ٣
اإل يشرع  للمستطيع    سالممل  هلا، فال جيوز  للمستحقني  إال  والصدقات  الزكاة 

الزكاة والصدقات، ومن   موالصحي�ا والقادر على العمل أن ميد يده أل وماد�� أ
العمل، وقد وجه   هيو   سالمخطوة للقضاء على الفقر يف اإل  أولهنا كانت  

 رض وَن َيْضرِبُوَن ِيف اْأل أخر وَ "  :  تعاىلالعمل واحلث عليه فقال    مهية أل  تعاىل هللا  
تَـُغوَن ِمْن َفْضِل ا�َِّ   رض ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْأل "  :  تعاىلوقال    ،)٢٠املزمل:  ("    يـَبـْ

:  تعاىلوقال    ،)١٥امللك:  ("    َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشورُ 
  .)١٠اجلمعة: ("  َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل ا�َِّ   رض فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْأل " 

 إذا ولكن    ،حتدثنا عنها يف الفصول السابقة  سالمعظيمه يف اإل  وللعمل قيمة 
يستطع   الفقر    نساناإلمل  حال  من  ينتقل  �لعمل  إىلأن  الغىن  فيأيت    حال 

نظام  هو  ومن أبرز ما فيه    ،ا�تمع  أفرادحينئذ نظام التكافل االجتماعي بني  
املستحقني وتوزيعها على  بني  هو  و   ،الزكاة  االجتماعي    ،ا�تمع  أفرادالتكافل 

الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن "  :  تعاىلقال    ، مينع األحقاد والضغائن بينهم  فرادوالتكافل بني األ
َوالضَّرَّاءِ  السَّرَّاِء  عمران:  ("    ِيف  احلكومات   ،)١٣٤آل  على  وجب  هنا  ومن 

 . تطبيق نظام الزكاة بصورة جربية على األغنياء

التكافل    صور  شرع    أيًضاومن  وهلذا  اخلريي؛  بني    اإلنفاقالوقف  والتكافل 
 ، )٣٨الروم:  ("    فَآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَّهُ "  :  تعاىلفقال    ،األقارب الفقراء املستحقني 

 ي.سالممتعددة للتكافل يف النظام اإل أنواعوكل هذه 
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  القرآينالفقر يف القصص  :�لثًا

أشخاص    تناولصريح ب  و على حنالقرآينمل يرد احلديث عن الفقر يف القصص  
وعن واجب األغنياء   ،عن الفقراء وعن حقوقهم  القرآنولكن حتدث    ،�عينهم

و   ،الفقراء  وحن التصدق  على  الصور  اإلنفاقواحلث  بكل  وقد خص   ،عليهم 
"    :تعاىلفقال    القرآنالكرمي الفقراء من األقارب �هتمام كبري يف آ�ت    القرآن

ِم لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن ِ��َِّ َواْليَـوْ 
َواْليَـَتاَمى   خراْأل  اْلُقْرَىب  َذِوي  ُحبِِّه  َعَلى  اْلَماَل  َوآَتى  َوالنَِّبيَِّني  َواْلِكَتاِب  َواْلَمَالِئَكِة 

وهنا جيئ احلث ،  )١٧٧البقرة:  ("    َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَابِ 
عله سبحانه من الرب "  على الفقراء من األقارب الذي ج  اإلنفاق على  القرآين
أن    –إذن    -  �مل جند  الرب،  على  فيه    أولاحلث  جاء  ذو هو  ما    ي إيتاء 
وعندما يؤيت كل منا قر�ه وحيملهم على فائض    ،ألن هلم مكانة خاصة  ،القرىب

 ماله وفائض حركته فلن يوجد

القرىب    يونذكر بعض اآل�ت اليت حتث على الفقراء واملساكني وذو   ،١حمتاج" 
 :�لفقراء القرآنلتوضيح اهتمام 

ًئا َوِ�ْلَواِلَدْيِن ِإْحَساً� َوِبِذي اْلُقْرَىب "  :  تعاىلقال  ـــــــ   َواْعُبُدوا ا�ََّ َوَال ُتْشرُِكوا بِِه َشيـْ
َواْلَمَساِكِني   َواْبِن َواْليَـَتاَمى  ِ�ْجلَْنِب  َوالصَّاِحِب  اْجلُُنِب  َواْجلَاِر  اْلُقْرَىب  ِذي  َواْجلَاِر 

 .)٣٦النساء:  ("  السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْميَانُُكْم ِإنَّ ا�ََّ َال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا

�َ "  :  تعاىلوقال   ا�ََّ  اْلُقْرَىب   مر ِإنَّ  ِذي  ْحَساِن َوِإيَتاِء  النحل: ("    ...  ِ�ْلَعْدِل َواْإلِ
٩٠( . 

 
 .٧٣٥ص ،ا�لد الثاين ،مرجع سابق ،الشعراوي (خواطر)تفسريحممد متوىل الشعراوي،  )١
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ْر تـَْبِذيًرا"  وقال:   اإلسراء:  ("    َوآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوَال تـَُبذِّ
٢٦( . 

�ََْتِل  "    وقال: يـُْؤتُوا  أولَوَال  َأْن  َوالسََّعِة  ِمْنُكْم  اْلَفْضِل  َواْلَمَساِكَني أويلو  اْلُقْرَىب   
 . )٢٢النور:  ( " َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل ا�َِّ 

فَآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخْريٌ لِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه  "وقال:  
وَ  اْلُمْفِلُحونَ أولا�َِّ  ُهُم  َعَلْيِه "  :  تعاىل وقال    .)٣٨الروم:  (  "  ِئَك  َأْسأَُلُكْم  َال  ُقْل 

 . )٢٣الشورى:  ("  َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرَىب 

قال    ،�نه كان عائًال فأغناه هللا   ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا حممد    إشارة  القرآنقد ذكر  
فََأْغَىن "  :  تعاىل َعاِئًال  ورزقة    ،)٨الضحى:  ("  َوَوَجَدَك  هللا  فأغناه  فقريًا  " كان 

  وشكر على ما أصابه من نعمة"   ،وصرب على ما �له من الفقر  ،كفاف عيشه
١. 

الوح  غياب  بعد  ليطمئنه  رسوله  يرتكه   يوخياطب هللا  مل  سبحانه  �نه    ،لفرتة 
كما أغناك بكسب ومال   ، وحيادثه " لقد كنت فقريًا فأغىن هللا نفسك �لقناعة

الفقر حتس  أن  عن  عنها)  هللا  رضى  (خدجيه  بيتك  ما   إىلتتطلع  و أ  ،أهل 
وقد ولد نيب هللا حممد بن عبد هللا يتيًما وتواله جده مث    ،٢  حولك من ثراء"

له   يكن  مل  شا�  وعندما صار  لعمه،  واليته   أول عمل معني يف    ملسو هيلع هللا ىلصانتقلت 
  يف و ،  ..شبابه إال أن الروا�ت توالت أنه كان يرعى غنًما رعاها يف بىن سعد

�جرًا   خرج  سنه  من  والعشرين  مال خدجية رضى هللا    إىلاخلامسة  الشام يف 

 
 .٣٨٢ص ،ا�لد التاسع ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
 .٣٩٢٧ص ،ا�لد السادس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )٢



-٣٨٩- 

�ا    ، عنها قريش  وأغنياء أثر وكانت  وعمه    ،�ء  ميسورًا  هللا  رسول  جد  وكان 
ويظهر من املعىن  ،ما جعل رسول هللا عائًال فأغناه هللاهو ولكن اليتم   ،كذلك 

" كما هيأ له غناه عن خلقه �ن أغناه على قدر حاجته، فكان يف فقره   أنه
 . ١  " وكان يف غناه حامًدا وشاكرًا ،صابرًا وشاكرًا

وأمان  أن سريته  للسيدة خدجيه  ومن فضل هللا عليه  انتشرت حىت وصلت  ته 
منه   تطلب  له  يف   "  و،  جتار�ا  إدارةفأرسلت  ال خالف  اليت  السرية  أخبار 

معروف من صلة السيدة هو  جوهرها وال تناقض تذكر ظروف ذلك على ما  
به عن طريق عمله هلا يف التجارة، واقرتانه    رضى هللا عنها   خدجيه بنت خويلد

فتهيأت  ،  .. .إن هذه الصلة كانت فاحتة عهد جديد..  .�ا نتيجة هلذه الصلة
لتلق الروحية  وقواه  والن  ينفسه  العظمى  عن  هو الرسالة  هللا  أغناه  إذ  �ا  ض 

   .٢  يف سبيل الرزق" رضاأل  الضرب يف
هللا    لرسول  االقتصادي  الوضع  أوضحت  اليت  اآلية  قبل    ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا كانت 

أنه عاش طوال   ملسو هيلع هللا ىلصومما يذكر عن رسول هللا    ، البعثة حىت َمنَّ هللا عليه �لنبوة
عمره زاهًدا ومل �خذ املال لنفسه بل للمسلمني، وقد كان مير اهلالل مث اهلالل  

 . �ر ملسو هيلع هللا ىلصال يوقد يف بيوت أزواج النيب 

 

 

 
 

 .٣٨٣ص ،ا�لد التاسع ،مرجع سابقعبد الرمحن بن حسن النفيسة، التفسري املبني،  )١
، د . ولاألاجلزء    ،منشورات املكتبة العصرية بريوت  ،من القرآن الكرمي   ةمقتبس  سرية الرسول صورحممد عزة دروزه،    )٢

 ت.



-٣٩٠- 

 املطلب الثالث 

 يف حتقق الفقر �لطغيان السياسي اإلهليةآ�ت السنن 

لنوضح    اإلهليةالكرمي من آ�ت السنن    القرآن  يف هذا املبحث �يت مبا تضمنه
�لعل  الفقر  يف    ،واالستبداد  وعالقه  ذكر�  نوعني  أنواعوقد  فقر    :الفقر 

   . اختياري، وفقر جربي

  إليه ما الذي ينتمى    ،تعاىلالفقر الناتج عنه اهلالك وغضب هللا    ونتساءل عن
 من هذين النوعني ؟  

حيث    ، الفقر االختياريهو  و   ولاألأنه ينتمى للنوعني، النوع    وميكن اإلجابة  
إن األقوام �راد�ا ختضع لالستبداد وطغيان الطغاة، وتستسلم ا�تمعات فيزيد 

الفقر ويتحقق  للجميع  اهلالك  ويقع  ظلمهم،  يف  قاوموا   وول  ،الطغاة  كانوا 
فـََلمَّا َنُسوا " : تعاىلقال  ،املستبد ورفضوا ظلمه لكانوا رمحوا من العذاب والفقر

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذَ� الَِّذيَن ظََلُموا بَِعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا  َنا الَِّذيَن يـَنـْ َما ذُكُِّروا ِبِه َأْجنَيـْ
يـَْفُسُقونَ  ِمْن :"  تعاىلوقال    ،)١٦٥األعراف:  ("    َكانُوا  اْلُقُروِن  ِمَن  فـََلْوَال َكاَن 

اْأل و  أولقـَْبِلُكْم   ِيف  اْلَفَساِد  َعِن  َهْوَن  يـَنـْ َواتـََّبَع   رض بَِقيٍَّة  ُهْم  ِمنـْ َنا  َأْجنَيـْ ِممَّْن  َقِليًال  ِإالَّ 
الفقر االختياري   ،)١١٦د:  هو (  "  الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترُِفوا ِفيِه وََكانُوا ُجمْرِِمنيَ  فهنا 

ا عن الفساد  و �  واهلالك، ول  أسباب جاء عندما تقاعس أهل املدن عن رفع  
والفقر اهلالك  �م  وقع  َلَما  املؤد  ،وسعوا  الفقر  النوع    يوكذلك  من  للهالك 

و  إن  هو  الثاين  حيث  اجلربي،  �جبار    موالاأل  أصحاب الفقر  يقومون 
الظاملة االقتصادية  �لتصرفات  الفقر  احتكار    ،ا�تمعات على   ، األقوات مثل 

الرتفيهية غالية األسعار،    إىل  موالوتوجيه األ  ،ورفع األسعار املواد  التجارة يف 



-٣٩١- 

 موال وتوجيه األ  ، ةأخر واسترياد سلعة استهالكية شديدة الرفاهية كالسيارات الف
والش  القصور  الرفاهيةليهالبناء  توجيه    ، ات شديدة  عن    إىلم  أمواهلوامتناعهم 

أ  عمالاأل الزراعية  األراضي  استصالح  مثل  للمجتمع  إنشاء    والصاحلة 
الفقراء لتشغيل  صاحلة  إجباري    ،مشروعات  فقر  ا�تمع  يف  الفقر  أن  فنجد 

 .أجرب فيه األغنياء ا�تمع كله على الفقر

  انحيقق  ويف أن الطغيان السياسي والعل   اإلهليةمن اآل�ت اليت توضح السنن  و 
 :الفقر ما يلي

قال    والعل عن   ) ١ "  تعاىلواالستكبار  اْأل :  ِيف  فَاْسَتْكَربُوا  َعاٌد  اْحلَقِّ   رضفَأَمَّا  ِبَغْريِ 
ًة   قـُوَّ َأَشدُّ ِمنَّا  ًة وََكانُوا أوملْ َوقَاُلوا َمْن  قـُوَّ ُهْم  ِمنـْ َأَشدُّ  ُهَو  َخَلَقُهْم  الَِّذي  ا�ََّ  َأنَّ  يـََرْوا   

َجيَْحُدوَن   َعَذاَب فََأْرَسْلنَ   )١٥(ِ�َ�تَِنا  لُِنِذيَقُهْم  حنََِساٍت  ٍم  َأ�َّ ِيف  َصْرَصًرا  ِرًحيا  َعَلْيِهْم  ا 
اْأل  َولََعَذاُب  َيا  نـْ الدُّ اْحلََياِة  ِيف  يـُْنَصُروَن  خر اخلِْْزِي  َال  َوُهْم  َأْخَزى  فصلت: (  "   )١٦(ِة 

و   ،)١٥،١٦ سبحانه  هللا  طبق  اليت  األقوام  من  عاد  سنته    تعاىلوقوم  فيها 
بقوة   يتمتعون  وقد كانوا  والفقر،  اخلراب  يصاحبه  الذي  واهلالك  �إلفناء 

َملْ    "اقتصادية كبرية ومدينة ذات عماد عظيمة واليت قال عنها سبحانه:   الَِّيت 
اْلِبَالدِ  ِيف  ِمثْـُلَها  االستكبار    ،)٨الفجر:  ("    ُخيَْلْق  والقوة كان  النعم  هذه  ومع 

ما يوحي وينبئ    إىلهم �ا  هو والغرور الكبري، بل وقد دفعهم غرورهم بقو�م وز 
ِبَغْريِ اْحلَقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا   رضفَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتْكَربُوا ِيف اْأل   "بتماديهم يف صلفهم 

وجدوا   )١٥فصلت:  ("    قـُوَّةً  ملا  إ�م  إذ  والطغيان؛  االستكبار  غاية  "وهذا 
يف قوة من الدنيا ظنوا أ�م ليس أحد أقوى منهم، وهذا من جهلهم    أنفسهم

 .١  وسفاهتهم"
 

 
 .٦٩ص ،ا�لد الثامن ،مرجع سابق ،التفسري املبنيعبد الرمحن بن حسن النفيسة،  )١
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قَاَل  "  :  تعاىلوالطغيان السياسي لفرعون وهامان قال    ووعن االستكبار والعل  ) ٢
ومعىن   ،)٢٩غافر:  ("    َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما  

الصواب  و  وأعتقده �فًعا وإنه هل  ،قوله " إنين ما أقول لكم إال ما أراه صوا�ً 
جدال ! وهل يرى الطغاة إال الرشد واخلري والصواب ؟!   ووالرشد بال شك أ

وهل يسمحون �ن يظن أحد أ�م قد خيطئون ؟ ! وهل جيوز ألحد أن يرى  
 .١  "جوار رأيهم رأ� ؟ ! وإال فلَم كانوا طغاة؟ ! إىل

قال   املتكربين،  الطغاة  عقاب  َوَهاَماَن  "  :  تعاىلوجييء  َوِفْرَعْوَن  َولََقْد َوقَاُروَن 
اْأل  ِيف  فَاْسَتْكَربُوا  ِ�ْلبَـيَِّناِت  ُموَسى  َسابِِقَني    رض َجاَءُهْم  َأَخْذَ�   )٣٩(َوَما َكانُوا  َفُكال� 

ُهْم َمْن َخَسْفَنا  ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنـْ ُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنـْ ِبَذنِْبِه َفِمنـْ
اْأل  َيْظِلُموَن َومِ   رضبِِه  أَنـُْفَسُهْم  َوَلِكْن َكانُوا  لَِيْظِلَمُهْم   ُ ا�َّ َوَما َكاَن  َنا  َأْغَرقـْ َمْن  ُهْم  نـْ

ضرب هللا �م مثًال يف االستكبار    أفرادوهؤالء    ،)٣٩،٤٠العنكبوت:  ("    )٤٠(
وفنائهم   هلالكهم  أدت  خمتلفة كلها  بطرق  هللا  فأخذهم  واالستكبار  والتعايل 

فنجد قارون كان يتمتع بقوة اقتصادية    ،وفقرهم مما كانوا فيه من نعم وخريات 
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ "    :هأموالكثرة    يفقال فيه و   تعاىلعظيمة حىت إن هللا   َوآتـَيـْ
وكذلك فرعون وهامان ومها   ،)٧٦القصص:  ("     اْلُقوَّةِ أويلَمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء ِ�ْلُعْصَبِة  

ووزير مصر �  هيو   ،ملك  يذكر  مل  إن هللا  نعم كثرية، حىت  ذات    لقرآن دولة 
له سبحانه إال  كانت   رضاأل  ولكنه عندما حتدث عن خزائن  ،كلمة خزائن 

 رض قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن اْأل "    :تعاىلقال    ملصر يف قصة يوسف عليه السالم
امللك هلذه الدولة العظيمة،  هو  وكان فرعون    ،)٥٥يوسف:  ("    ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليمٌ 
قال:   إنه  َوَهِذِه "  حىت  ِمْصَر  ُمْلُك  ِيل  أَلَْيَس  َ�قـَْوِم  قَاَل  قـَْوِمِه  ِيف  ِفْرَعْوُن  َوَ�َدى 

وكان هامان وزير   ،)٥١الزخرف:  (         "  اْألَْ�َاُر َجتِْري ِمْن َحتِْيت َأَفَال تـُْبِصُرونَ 
 

 . ٣٨ص ،ا�لد اخلامس ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن سيد قطب،  )١
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فرعون  مصر عصر  غناهم    ،يف  حتول  �م  هالكه  هللا  أنزل  فقر   إىلوعندما 
� القوة مواهل�الكهم  ملكوا  الذين  "هؤالء  ألن  عظة  ليكونوا  أقوامهم  أمام  م 

و  والغلبة  أسباب واملال  الناس    ،البقاء  فتنوا  أن  بعد  مجيعا  هللا  أخذهم  فقد 
 .١ وآذوهم"

 

العل  ) ٣ قال    ووعن  قـَْوِمِه "  :  تعاىلواالستكبار  ِمْن  اْسَتْكَربُوا  الَِّذيَن  اْلَمَألُ  قَاَل 
 لَُنْخرَِجنََّك َ�ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمنْ 

و�يت عذاب    ،)٨٨األعراف:  ( "    ْو ُكنَّا َكارِِهنيَ أولقـَْريَِتَنا َأْو لَتَـُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا َقاَل    
على هلم  عقاً�  املتكربين  القوم  يف  وتكربهم  هللا  "    :تعاىلقال    ،استعالئهم 

َجاِمثَِني   يـَْغنَـْوا   ) ٩١(فََأَخَذْ�ُُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم  ًبا َكَأْن َملْ  الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشَعيـْ
ًبا َكانُوا ُهُم اْخلَاِسرِيَن   واهلالك  ،  )٩١،٩٢األعراف:  ("    )٩٢(ِفيَها الَِّذيَن َكذَّبُوا ُشَعيـْ

َكَأْن َملْ  (  :تعاىلالذي أصاب قوم شعيب نتيجة استكبارهم أدى لفنائهم لقوله  
عمار والفقر الذي يصيب املكان  دليل على الفناء من كل اإل  هيو )  يـَْغنَـْوا ِفيَها

األقوام على  العقاب  وتنزيل  حنن    ،�هلالك  ها  ومضة  ففي  يف  أوال"  نراهم  ء 
دارهم جامثني ال حياة وال حراك كأن مل يعمروا هذه الدار، وكأن مل يكن هلم  

 .٢  فيها آ�ر"
علموا أن األقوام القوية �القتصاد   إذا�يت، فونالحظ أن األقوام اهلالكة هي عربة ملن  

فـَيَـْنظُُروا   رض  َيِسريُوا ِيف اْأل أوملْ "  :  تعاىلوالتجارة أهلكوا وصاروا فقراء لعلهم يتعظون، قال  
ُ لِيـُْعِجَزهُ  ًة َوَما َكاَن ا�َّ ُهْم قـُوَّ ِيف   شئ  ِمْن َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم وََكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ

   .)٤٤فاطر:  ("  ِإنَُّه َكاَن َعِليًما َقِديًرا  رضالسََّماَواِت َوَال ِيف اْأل 
 

 
 .٢٧٣٥ص ،ا�لد اخلامس  ،املرجع السابق )١
 .١٣٢٢ص ،املرجع السابق، ا�لد الثالث )٢
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 اخلامتة ونتائج البحث والتوصيات
 :ما بعدأ ،ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد � والصالة والسالم على رسول هللا 

 : هذه الرسالة هي

السنن   يف  أثر و   اإلهلية"  االقتصادي  التطور  يف    ةدراس(الكرمي"   القرآنها 
 )مقارنة �لفلسفة املعاصرة

مراد   اإلهليةوالسنن   على  ليسري  الكون  هلذا  اخلالق  الذي وضعه  القانون  هي 
السنن    ،خالقه عملية   اإلهليةوكذلك  حيكم  قانون  هي  االجتماعي  ا�ال  يف 
وقد    ،والنواهي  أمروذلك حسب التزامنا حبسن التطبيق من حيث األو   ،التطور

السنن   دون حتويل  حالت  متعددة  عوامل  العلوم    إىل  اإلهليةحدثت  من  علم 
فكانت السنن يف عصر اخلالفة وما بعدها بعدة قرون ثقافة سننية    ،يةسالماإل

املسلمني  معظم  �ا  متعددة    ،يتمتع  عوامل  وبسبب  الزمن  مرور  مع  ولكن 
وحن املسلمني،  عقول  السننية يف  الثقافة  ما   اولتشتتت  البحث مجع  هذا  يف 

الفكر هذا  من  البحث  ،  تشتت  هذا  من حاولويف  بسيط  جانب  يف  ت 
السنن السنن    اإلهلية  موضوع  �ثري  عن  أحبث  التطور   اإلهليةأن  على 

ة الكشف عن معىن  اولاالقتصادي، وكان ذلك من خالل فصل متهيدي به حم
التطور يف الفلسفات الغربية، وكان ذلك من خالل فكر هيجل وماركس يف 

و  القدمي  أوقف   يفالعصر  والذي  احلديث  الفكر  من  فوكو�ما  فرنسيس  فكر 
والتطور   ،املقارنة بني التطور بفكرهم  حاولوذلك لن  ، ية التاريخالتطور حىت �ا
 .�لفكر السنين
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السنن  ولاألالفصل    إىلمث ذهبت    ماهية  القدامى    ،ألشرح  فكر  وحبثت يف 
 . اإلهليةواملعاصرين عن السنن 

ي للتعرف سالموخصصت الفصل الثاين كامالً البن خلدون املفكر العريب اإل 
الفاعلة    اإلهليةوألستعرض فكره عن التطور وعن السنن    ،عليه وعلى مرجعيته

 .على التطور

السنن    الستخراج  الثالث  للفصل  انتقلت  يف   اإلهليةمث  التطور  على  الفاعلة 
 ، والعدل وعالقته �ألمن االقتصادي  ، مثل العمل وعالقته �لرزق   اجتاه العمران 

التطور   على  الفاعلة  الر�نية  السنن  من  الروحي  اجلانب  أغفل  مل  وكذلك 
وذلك بعد  ،فبحثت يف دور الشكر واالستغفار يف حتقيق الطمأنينة االقتصادية

ومقارنته    ،يسالمه ومقوماته وشرح معناه يف الفقه اإلأنواعشرح معىن العمران و 
التنمي املعاصر مبصطلح  الفكر  يف  العمران  اولوحم  ،ة  لتفعيل  سياسات  اقرتاح  ة 

 ي.سالماإل

الستخراج السنن الفاعلة على التطور يف   مث انتقلت لتخصيص الفصل الرابع 
،  ية سالماإلالذي ساد يف ا�تمعات    السليبالتطور  هو  اجتاه الفساد العمراين و 

فاستخرجت السنن اليت تقول �ن الظلم   ، وأفسد عمرا�ا وأدى أحياً� هلالكها
العذاب   مملأل  السليبالتطور    إىل  يؤدياالقتصادي   الفساد    ،بوقوع  وانتشار 

االقتصادي  يؤديوالبغي   والعل   ،للهالك  السياسي  الطغيان  يوقعان و وكذلك 
 .ا�تمعات يف الفقر

 :األيتك  نتائج البحثوكانت 
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�لسنن   )١ التطور  ذلك   اإلهليةإن  ويكون  فكري،  تغيري  طريق  عن  إال  ينتج  ال 
عقول   يف  السنين  الفكر  الفكر    ،ا�تمع  أفراد�نشاء  يتحول  تطور   إىلمث 

 .موضوعي، ويكون نتيجة التطبيق هلذا الفكر
أما يف الفكر   ،ة لتفسري عملية التطوراولحمهو  التطور يف الفكر الغريب القدمي   )٢

 . حتكم التطور أنظمةعملية إليقاف الفكر متاًما عن هو الغريب احلديث ف
املفكرون اإل )٣ السنن  سالملقد أسهم  يهملوه متاًمااإلهليةيون يف موضوع  ومل   ، ،  

  ،اإلهليةوذلك ألن الفكر والثقافة هلؤالء املفكرين كا� مشبعني مبوضوع السنن  
   .م املفكر ابن خلدون وظهر ذلك يف مجيع كتا��م ومنه

التطور    هي  اإلهليةالسنن   )٤ لعملية  فعالً  حاكمة  واتباع    يفقواعد  ا�تمعات 
 .فساد العمرانأولقواعدها يؤدي إما للعمران 

 توصيات البحث  

التفكري يف   )١ أحيا� يف ضبط عملية    أنظمةعدم وقف  وفشلها  أثبتت ضعفها 
عن    ،التطور شريعتنا  ىأخر   أنظمةوالبحث  يف  والسيما  وكتابنا    ية سالماإل، 

السنن   نظام  وهي  ا�تمعات   اإلهليةاحلكيم  يف  االقتصادي  التطور  لضبط 
 . يةسالماإل

السنن  اولحم )٢ استخراج  وحتويلها    اإلهليةة  واالجتماعية  الكونية  الفروع  يف مجيع 
ويكون هلذا العلم   ،د العلماء والباحثني يف هذا ا�الهو  علم جبمع كل ج  إىل

   . تقسيمات وقواعد وأصول علمية يرتكز عليها
يف مجيع مراحل التعليم �لتدريج حىت يتخرج لدينا    اإلهليةتدريس علم السنن   )٣

السنن   علم  عنده  مكتمل  السننية  اإلهليةجيل  �لثقافة  وحيسن    ، ومتشبع 
 . تطبيقها وفهمها
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ة نشر الثقافة السننية من خالل استخراجها من فكر السابقني وتبسيطها  اولحم )٤
ال سهلة  صغرية  وطبع كتيبات  وبرامج  ندوات  يف    فراد لأل  تداولوتقدميها 

 .يسالماإلة لنشر الثقافة السننية يف ا�تمع اولحمدودي التعليم يف حم
وتعاقب  اولحم )٥ ما جرمه هللا  جترم  وضعية  قوانني  يف  السنين  العلم  وضع    عليهة 

السنن   علم  لتطبيق  املخالف  على  مضاعًفا  اجلزاء  يكون  فيكون    ، اإلهليةحىت 
الوضعية �لقوانني  بشر��  السنن  و   ،جزاًء  خمالفة  على  يرتتب  مبا  دنيو��  جزاًء 

 .عذاب النارهو  و�� و أخر جزاًء و  ،من هالك وفقر وغري ذلك  اإلهلية

 

 ملحق األعالم  
 أجبد�ً  امرتب ترتيبً 

 : ابن تيمية

والده شهاب    ،يف عصره  سالمالعباس حجة اإل  ومحد تقي الدين أبأاإلمام  هو  
يصفه املؤرخون �نه   ،شيخ دار احلديث بدمشق ،احملاسن عبد احلليم والدين أب

" ولد تقي الدين    ،واملؤلفات احمللقة  ،واملنطق السديد  ، صاحب العقل الرشيد
الفلسفة والفالسفة   مدينةولد على ثرى "حران"    ،هجر�  ٦٦١ابن تيميه عام  

واتفق املؤرخون على دور أمه الكبري    ،يها فال �دأف  راءواليت كانت تتصارع األ
تفكريه  وتنظيم  تربيته  أب   ،يف  الدين  ابن أىب   ووجده جمد  السالم  الربكات عبد 

صاحب املصنفات الكثرية واملؤلفات العظيمة، ومن هذه األسرة الكرمية   ،حممد
التتار على حران اضطرت أسرته    ،حران  مدينةاليت كانت تقطن   ومع هجوم 

 الفرار حبثا عن األمن واألمان، وكان يف السابعة من عمره. إىل
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األمويني  عاصمة  دمشق  يف  املقام  �م  تسمع    ،واستقر  دمشق  وما كادت 
تق والد  الدين  شهاب  الشيخ  ألن    يبوصول  �ستقباله؛  �درت  حىت  الدين 

 . هناك إىلعلمه وفقهه الواسع قد سبقاه 

دار احلد  الدين مشيخة  الشيخ شهاب  يث، و�ا صار مسكنه، ونقل  وتوىل 
ومؤلفاتهإليه مكتبته  اجلليل، فحفظ    ،ا  العامل  والده  رعاية  تيمية يف  ابن  ونشأ 

مبكرة  القرآن سن  املسانيد    ، يف  لشرح  مصغياً  جالساً  احلديث  دار  يف  وكان 
والسنن والصحاح ومسند اإلمام ابن حنبل وصحيح البخاري ومسلم وجامع  

م  ،الرتمذي وغريه  ذلك  النووي ومسع كل  الشيخ  ومن  والده  من  ومرات  رات 
علومً   ،وغريهم... الشريعة  ىأخر ا  ودرس  علوم  واجلرب    ،جبانب  الر�ضة  مثل 

النح علم  يف  برع  وقد  العربية،  اللغة  واضحة  ووعلوم  طالًبا    ؛براعة  فقد كان 
املعارف   ودرس كل  و�قًدا،  وفاحًصا  مث عكف  هية يف عصر نساناإلومعلًما   ،

 .على كتب التفاسري

  :هأعمالومن أهم 

ياء الرمحن  أولالفرقان بني  "    ،"  اقتضاء الصراط املستقيم"    ،"  كتاب اإلميان"  
  إثبات املعاد"    ، "  الرد على الفالسفة"    ،"  العقل والنقل"    ، "  ياء الشيطانأولو 
خلق  "  ، "   العرش"    ، "  إثبات الصفات "    ، "  ثبوت النبوءات عقال ونقال "    ،"

  توحيد الربوبية "   ،" توحيد األلوهية"  ،" كتاب األمساء والصفات   " ،" األفعال
كتاب الدرة املضيئة  "    ،"   منهاج السنةه النبوية "    ،"   التوحيد"    ، "  القدر"    ،"
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ابن   يفوتو ،  ١."تاب التفسري الكبري" ك  ،"  االستقامة"    ،"  يف فتاوى ابن تيمية
 . هجر�ً  ٧٢٨تيمية سنة 

 : حامد الغزايل واإلمام أب

أب حجه   وولد  الطوسي  الغزايل  أمحد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد 
اليت كانت �ين مدينة  و   ، هجر�  ٤٥طوس سنة    مدينةوزين الدين يف    سالماإل

مل   انرأسيف خ تدمريًا  طوس  مدينة  املغول  جحافل  دمرت  وقد  نيسابور،  بعد 
أبدا ذلك  بعد  منه  �ملدرسة  هجر�ً   ٤٨٤سنة    يفو .تنهض  للتدريس  توجه   

ببغداد بتكليف من نظام امللك  زمته أللهجرة بدأت    ٤٨٨سنة    يف و   .النظامية 
سنه   أوائل  حىت  أي  أشهر  ستة  استمرت  اليت  وترك    ٤٨٩النفسية  للهجرة، 

واالنقطاعالتدر  التزهد  طريق  وسلك  بغداد،  بنظامية    ٤٨٩سنه    يفو ،  يس 
 بيت املقدس. إىلللهجرة قدم دمشق وأقام �ا مدة قصرية ورحل من دمشق 

 إىل هذه السنة عاد    أخرأو   يفو   .وأخذ يف تصنيف كتاب اإلحياء يف القدس 
دمشق من رحلة القدس، واعتكف �ملنارة الغربية، فكان يصعد �ملنارة طول 

   .حياءوأمت كتاب اإل للهجرة ٤٩النهار ويغلق ��ا على نفسه حىت عام 

  :هأعمالومن أهم 

" املنقذ  و"    القرآن" جواهر  و    " االقتصاد يف االعتقاد "و" إحياء علوم الدين  
  " الضالل  املذهب  ومن  فروع  يف  التعليقة  األصول  و  ""  يف  املنخول   "" 

الفروع  و يف  الوسيط  و   ""البسيط  الوجيزو  ""  الفالسفة  و  ""  �افت   ""  
 

تقاإل  :انظر  )١ العالمة  تيمي  يمام  بن  الكبري،  ة الدين  الرمحن عمرية:حتقيق وتعليق    ،التفسري  اجلزء    ،مرجع سابق  ،عبد 
  .ولاأل
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 (يوم االثنني  هجر�ً   ٥٠٥سنة    يفو   ،" مقاصد الفالسفة " و  ""فتاوى الغزايل  و
 ، ودفن  ،حامد الغزايل بطوس  وأب  يف) تو ١١١ديسمرب    ١٨  –  خرمجادى األ  ١٤

 .١ومل يعقب إال البنات 

 : ابن حزم 

حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف    وأبهو  
بن معد بن صفيان بن يزيد موىل يزيد بن أىب سفيان صخر بن حرب بن أميه  

 .بن عبد مشس األموي

نبلة من غرب األندلس  يمأقل أصل آ�ئه من قريه   من    أولو   ،الرواية من كورة 
من   األندلس  خلف دخل  مولد  أجداده  شهر    أخر بقرطبة    هكان  من  يوم 

عمر وأمحد بن سعيد أحد العظماء من وزراء   وه، وكان أبوه أب٣٨٣رمضان  
 . البنه املظفر بعده أمراملنصور حممد بن عبد هللا بن أىب ع

العلوم وتقييد اآل�ر والسنن، وأوغل يف االستكثار من علوم  أقبل على قراءة 
الشريعة حىت �ل منها ما مل ينله أحد قط �ألندلس قبله، وقد �ظر البلجي  
شارح املوطأ فقال له البلجي: أ� أعظم منك مهة يف طلب العلم؛ ألنك طلبته 

وأ� وطلبُته  الذهب،  مبشكاة  تسهر  عليه  معان  �ئت  وأنت  بقنديل  أسهر   
ألنك إمنا طلبت العلم وأنت    ،فقال ابن حزم: هذا كالم عليك ال لك   ،لسوق

وما   تعلمه  ما  حني  يف  طلبته  وا�  حايل،  مبثل  تبديلها  برجاء  احلال  تلك  يف 
 . ة فأفحمهخر القدر العلمي يف الدنيا واأل وذكرته فلم أرج به إال عل 

 
 .٨:٣ ص ، مرجع سابق ،حياء علوم الدينإىب حامد حممد بن حممد الغزايل، أمام اإل :انظر )١
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الفه، فنفرت عنه القلوب، وأبعد  كان ابن حزم حيمل العلم وجيادل به من خي
 . وقاموا حبرق مؤلفاته ومزقوها عالنية أمامه ،عن وطنه

حممد أمجع أهل   و كان أب  : فقال ابن بشكوال يف حقه  ؛فيه   أراء وكان للعلماء  
قاطب اإل   ةاألندلس  اللسان سالملعلوم  علم  يف  توسعه  مع  معرفة  وأوسعهم   ،

البالغة والشعر     وأب  أيًضاوقال عنه    ،واملعرفة �لسري واألخبارووفور حظه يف 
حممد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب   وبأكان    :مروان ابن حيان 

املشاركة يف كثري من   مع  يتعلق �ألدب  املنطق    أنواعوما  القدمية من  التعاليم 
ذلك كتب كثرية وله يف  الغزايل رمحه هللا  ،والفلسفة،  عنه  وجدت يف    :وقال 

هللا وسيالن    تعاىل  أمساء  حفظه  عظم  على  يدل  حزم  ابن  حممد  ألىب  كتا� 
   .ذهنه

 :ومن آ�ره العلمية

مجهرة  "    ،"  األصول والفروع"    "،  أمساء هللا احلسىن  "، "  والسري  األخالق "   
واألالف"    "،  األنساب  األلفة  يف  احلمامة  أصول    حكام واأل"    "،   طوق  يف 

النفوس"    "،  حكاماأل واأل"    ، "  �ذيب  امللل  والنحلهو الفصل يف  هو  و   "اء 
  ،يةسالماإلعرض فيه خمتلف الطرق    ،كتاب مل يسبق له مثيل يف الفكر العاملي

 ١. دية والنصرانيةو ليهاوعرض للد�نتني 

 

 

 
  .مرجع سابق ،طوق احلمامة يف األلفة واالالفبن حزم األندلسي،  يحممد عل أبومام اإل :انظر )١
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 : دارون

وقد التحق   ،نشأ يف الريف وكان شا�� قو�� ونشيطًا ،تشارلز روبرت داروينهو  
ل  رضببعثة علمية قامت برحلة حول األ  " البيجل   "   ة دراسعلى منت سفينة 

سنوات  خلمس  الرحلة  واستمرت  الطبيعي،  لنظرية    ،التاريخ  بتأسيسه  اشتهر 
 .١  ١٨٨٢أبريل  ١٩ يفوتو  ،التطور

 : ابن كثري 

الفداء  ،الدين إمساعيل بن عمر  عمادهو   ولد   ،ويعرف �بن كثري  ،يكىن أ� 
(جميد)  ٧٠١عام   بقرية  الشام  هجر�  بصرى  نواحي  شعبان   يفوتو   ،يف  يف 
بدمشق   ،هجر�٧٤٧ والده خطيبا  ،ودفن  عام    إىلانتقل    ، وكان   ٧٠٦دمشق 

وكان العالمة الذهيب   ،يوكان ابن كثري من أخص تالميذ العالمة املز   ،هجر�
ابن كثري بفضل  العسقالين  ،يعرتف  حجر  ابن  به  ابن كثري    ،وأعجب  وكان 

   .٢ا وشديد االعجاب �بن تيميه أثر مت

مث صار خطيًبا    ،فقيها أديبا شاعرًا  همتدينة فكان أبو   ةيف أسرة علمي  أوقد نش 
دمشق اليت كانت    إىلسن السابعة رحل مع أخيه    إىلوعندما وصل    ،يف القرية

(عبد الوهاب بن عمر   ولاأل  ستاذوكان أخوه مبثابة األب واأل  ،مركز احلضارة
  ، يعترب من شيوخههو  و�خذ منه طوال حياته و   زمةوالذي ظل يأل،  بن كثري)

  و بأاحلافظ    أيًضاو   ، وكذلك ابن تيمية  ،القاسم بن عساكر  أيًضاومن شيوخه  
 

دارون،  :  انظر    )١ األأتشارلس  املليجي   :ترمجة   ،نواعصل  حممود  األ  ،جمدى  للثقافةا�لس  صدار اإل  ،على 
   .)م١٨٨٢السادس(

 ، الطبعة الثالثة   ،دار ابن كثري دمشق  ،سالم رجال الفكر والدعوة يف اإلالسيد أبو احلسن على احلسىن الندوي،    :) انظر٢
 .٧٤٢:٧٣٩ص  ،م)٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨(
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املز  ابن كثري    ،وغريهم  ،ياحلجاج  حفظ  ب  ،وختمه   القرآنوقد    ةدراس واهتم 
املساعد   تعترب  اليت  العربية  الشرعية  ولاألالعلوم  األ  ،للعلوم  ية  ساسوالوسيلة 

بلغ    ،وتفسريه  القرآنلفهم   والعربية حىت  الشرعية  العلوم  ترقى يف حتصيل  وقد 
 . ١�لبنان إليهالقمة وصار يشار 

وكان ابن كثري منصرفا بشكل كلي للناحية العلمية وعازفا عن املناصب الرمسية  
�لفتوى    وأ وعمل  اهتمامه  التدريس كل  أعطى  وقد  احلكومية،  الوظائف 

 . والتأليف

   :هأعمالومن أهم  

طبقات    "  ،"  السرية النبوية "    "،البداية والنهاية  "    "،  العظيم  القرآنتفسري  "  
الشافعية مناقب  ومعه  (السرية "   "،  الشافعية  الرسول  سرية  يف  الفصول 

اإلميان   "  ،"  األنبياء قصص  "    ، "  القرآنفضائل  "    "،الصغرى)      "،  شعب 
  احلاجب) يف أصول الفقهختريج أحاديث (خمتصر ابن  "    "،مسند الشيخني  "

 ".  ختريج أحاديث أدلة (التنبيه) يف فروع الشافعية "  "،

 :ماركس

وعندما كان صغريا ترك    ، ديةهو م يف أملانيا لعائلة ي١٨١٨كارل ماركس، ولد  هو  
ي اضطهاد  هو والده  بسبب  تعليم  ،دو ليهاديته  إمتام  سنة ويلاأل  هبعد  قضى   

جبامعة   سنوات  وأربع  بون  الفلسفة جبامعة  يف  دكتوراه  على  وحصل   ، برلني، 
هيجلى بشباب  صلة  على  شبابه كان  ثورية  ،وأثناء  شخصية  وعمل    ،وكان 

 
 ،دمشق  ،دار القلم  ،الفقيه)   –املؤرخ    -املفسر  –الدمشقي (احلافظ  عالم املسلمني ابن كثري  حممد الرخيلى، أ  :) انظر١

 . ٩٦:٤٧ص  ،م)١٩٩٥ –ه ١٤١٥(
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هيجل  فلسفة  نقد  عن  �لكتابة  واشتغل  مث    إىلهاجر    ،�لصحافة  �ريس، 
عام   يفأن تو   إىلهناك    يلندن حيث بق   إىلعدة أماكن حىت وصل    إىلانتقل  
 .١م١٨٨٣

   :مالك بن نيب

عمرة يف   أولم �جلزائر وترىب يف بيت عمه يف  ١٩٠٥ولد مالك بن نيب سنة  
انتقل  ،  قسنطينه وفاة عمه  بعد  قاسي  ةتبس   إىلمث  أسرته   ة يف ظروف  �ا    ،متر 

أرسلوه   الفرنسية  إىلوقد  حفظ    ،املدرسة  يتابع  ولكنه   القرآنوكان  الكرمي، 
قراءة   عن  متابع  القرآنانقطع  لصعوبة    ، واملدرسة  القرآنالنشاطني    ة وتعلمه 

أمه   فأرسلته  بتبسة  احلياة  �م  الةقسنطي  إىلوساءت  حالته  ية  دراس ، وساءت 
زوج تدليل  مرة    ةبسبب  فعاد  له  قر   .ىأخر عمه  أنه  نيب  بن  مالك    أ يقول 
ال فرتة  يف  الفكريأثر   ةدراس كتابني  اجتاهه  على  املعنوي    مها  ، وا  اإلفالس   "

 وكتاب  ،للسياسة الغربية يف الشرق" ألمحد ضياء 
     .التوحيد " لإلمام حممد عبده ة "رسال 

 

  ة ، مث موظفا يف حمكمةوبعد انتهائه من الثانوية عمل متطوعا يف حمكمة تبس 
م، وانتسب للمعهد  ١٩٣٠مث حمكمة شاتوران مث استقال وتوجه لفرنسا عام  و أفل 

عام   وخترج  عن  ١٩٣٥الالسلكي  قال  وقد  مهندسا كهر�ئيا،  أ�ا دراسم    ته 
املقياس الدقيق للكم والكيف،   إىل شئ"فتحت يل عاملا جديدا خيضع فيه كل 

 .ما يتسم مبيزان الضبط واملالحظة"  أولويتسم فيه الفرد 

 
 . مرجع سابق ،ياالقتصاد�ريخ الفكر رفعت السيد العوضي،  :) انظر١
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العربية  حاولبعد خترجه    مث ذهب لفرنسا    ،ولكنه مل يستطع  ،العمل �لدول 
الكلمات  �ذه  اجلزائر  �    :مودعا  وترتكني أرض"  األجنيب،  تطعمني  عقوقا  ا 

واستمر بفرنسا حىت عام   ، أبناءك للجوع، لن أعود إليك إن مل تصبحي حرة "
الفرنسية١٩٥٦ فيها �للغة  أنتج  الظاهرة    م  النهضة "  وية "  القرآن"  " وشروط 

   . األفريقية األسيوية " "الفكرةوي " سالم" وجهة العامل اإلو

عام   مصر  عام  ١٩٥٦زار  حىت  فيها  واستمر  تالميذ  ،م١٩٦٣م،  له    وكان 
أنتج " حديث يف البناء  و ي مبصر،  سالموعمل �ملؤمتر اإل  ،وأصدقاء يف القاهرة

الثقافة "  واجلديد "   " �مالت يف ا�تمع  و" يف مهب املعركة "  و" مشكلة 
" عاد    .العريب  للتعليم ١٩٦٣اجلزائر    إىلمث  مديرا  وعني  االستقالل،  بعد  م 

 مشكلة "  و"يوميات شاهد القرن"  ووأصدر �جلزائر " آفاق جزائرية "    ،العايل
   ."املسلم يف عامل االقتصاد "و ي " سالميف العامل اإل فكاراأل

 م وتفرغ للعمل الفكري. ١٩٦٧مث استقال من منصبه عام  

لفرنسا للعالج، مث عاد للجزائر بعد أن نصحه األطباء  أصيب �ملرض وسافر  
        ١. م ٣١/١٢/١٩٧٣مبنزله يف اجلزائر   يفوبعد العودة بثمانية أ�م تو  ،�لعودة

 الشيخ حممد رشيد رضا: 

حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد �اء الدين بن مال  
صاحب جمله املنار    :احلسيين النسب  ، البغدادي األصل  ،القلموىن  ةعلى خليف

اإل  اإلصالح  رجال  واألدب سالموأحد  �حلديث  العلماء  الكتاب  من  ي، 
 

نيب،    :انظر  )١ بن  القرن مالك  شاهد  املعاصر  ،مذكرات  الفكر  لبنان   ،دار  الثانية  ،بريوت   –هجر�  ١٤٠٤(  ،الطبعة 
 .م)١٩٨٤
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 يف وتعلم فيها و   ،اآلن بلبنان)   هيوالتاريخ والتفسري. ولد ونشا يف القلمون (و 
طرابلس، وتنسك ونظم الشعر يف صباه، وكتب يف بعض الصحف. مث رحل  

سنة    إىل قد    ١٣١٥مصر  وكان  له  وتتلمذ  عبده،  حممد  الشيخ  فالزم  هجر� 
اتصل به قبل ذلك يف بريوت، مث أصدر جمله "املنار" لبث آرائه يف اإلصالح  

وا الشريعة  بني  التأليف  يف  الفتيا  مرجع  وأصبح  واالجتماعي،  ألوضاع الديين 
 .العصرية اجلديدة

دمشق   يفهجر�) زار بالد الشام واعرتضه  ١٣٢٦وملا أعلن الدستور العثماين ( 
خيطب على منرب اجلامع األموي أحد أعداء اإلصالح، فكانت فتنة عاد  هو  و 

أ�م    يفمث قصد سور�    ،"الدعوى واإلرشاد"   ةمصر وأنشا مدرس  إىلها  أثر على  
وغادرها على   ، امللك فيصل بن احلسني، وانتخب رئيسا للمؤمتر السوري فيها

الفرنسيني    أثر سنة  إليهدخول  مث   ،م١٩٠٢ا  مدة  الثاين مصر  وطنه  فأقام يف 
فجأة يف سيارة    يفأن تو   إىلاهلند واحلجاز وأرو�، وعاد فاستقر مبصر    إىلرحل  

   .ودفن �لقاهرة ،القاهرة إىلكان راجعا �ا من السويس 

   :هأعمالأشهر 

اثنا عشر    ، احلكيم "  القرآن" تفسري  و   ،جملدا  ٣٤" املنار " أصدر منها    جملة
تفسري   فيه  يكمل  الشيخ    ستاذ و" �ريخ األ  ،�لكامل  القرآنجملدا ومل  اإلمام 

و" الوحي احملمدي   ،و" ندا للجنس اللطيف "   ،ثالثة جملدات   "  حممد عبده
اإل  ،" يسر  "  سالمو"  العام  التشريع  "و   وأصول  اخلالفة  الوهابيون      "  و" 

  " حموواحلجاز  "  اوال"  واملقلد  املصلح  "وت  النبوي  املولد  وذكرى  "  و   " 
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اإل وحجج  النصارى  يف  و   "   سالمشبهات  رسالن كتاب  شكيب  ولألمري   "
 ١. إخاء أربعني سنة " و رشيد رضا أ" السيد   سريته مساه

 : سيد قطب 

شاذيلهو   حسني  إبراهيم  قطب  "موش  ،سيد  قريه  يف  قرى  ةولد  إحدى   "
 عاش ،م٩/١/١٩٠٦حمافظة أسيوط يوم 

القاهر عام   إىلسافر    ،ته االبتدائية دراسوتلقى فيها    ،طفولته وصباه يف قريته 
تعرف على حزب   هطريقم وأقام عند خاله "أمحد حسني عثمان" وعن  ١٩٢٠
العقاد"  ،الوفد حممود  "عباس  املعلمني    ،وعلى  مبدرسة  و�ل    ، يةولاألالتحق 

 . مث التحق بتجهيزية دار العلومويلاألمنها إجازة "الكفاءة" للتعليم 

عام   العلوم  دار  عام  ١٩٢٩دخل كليه  منها  وخترج  شهادة    ،م١٩٣٣م  حيمل 
 "البكالوريوس" يف األدب. 

سنوات  ست  ملدة  املعارف  وزارة  يف  مدرسا  املعارف،    ،عمل  لوزارة  وانتقل 
يكا لالطالع على املناهج  مر مث أوفدته وزارة املعارف أل  ، وعمل بعدة وظائف

سنت هناك  فأقام  عام    . نيهناك  عاما ١٩٥٠يف  عشرة  تسعة  خدمته  وبعد  م 
 عارف فقدم استقالته. اختلف مع موظفي وزارة امل 

الوفد حزب  مع  شبابه  يف  قطب  سيد  انتقل    ،انتظم  مجاعة   إىلمث  تنظيم 
 االخوان املسلمني وأمضى بقية عمرة معها. 

 
   .ولاجلزء األ ،مرجع سابق ،تفسري القرآن احلكيم املسمى تفسري املنارحممد رشيد رضا،  :انظر )١
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مارس سيد قطب النقد األديب لسنوات عديدة، ونظم قصائد شعرية، ودرس 
نقدية  ةدراسالكرمي    القرآن نقله    ،أدبية  الدعوة  إىلالكرمي    القرآنوقد   ، طريق 

بشر �لثورة ودعا هلا وكان من أوائل ضحا�ها حيث قام رجال الثورة �لبطش  
املسلمني اإلخوان  به وجبماعه  الثورة خبمسة    ،والتنكيل  عليه حمكمة  حكمت 

  يصح  والسجن، مث أفرجوا عنه بعف  فيعشرة عاما قضى معظمها يف مستش 
   .بعد تدخل الرئيس العراقي "عبد السالم عارف"

السجن ش يعش خارج  عاد    ارً هو مل  أعضاء مجاع  إليه حىت  من    ةمع عشرات 
املسلمنياإل تنظيم جديد١٩٦٥ويف عام    ،خوان  عذب عذا�    ، م ا�م بتكوين 

عليه �إلعدام يوم    ،شديدا مث حكم  فيه حكم    م٨/١٩٦٦/ ٢٩وقبل فجر  نفذ 
  .١االعدام 

الشعرية،   والدواوين  الكتب  من  عددا كبريا  قطب  سيد  ترك  تسعة و وقد 
اإليوعشر  والفكر  والنقد  األدب  يف  يف سالمن كتا�   " تفسريه  أمهها  من  ي، 

"    القرآن" التصوير الفين يف  و"    القرآن" مشاهد القيامة يف  و"    القرآنظالل  
ي ومقوماته "  سالم" خصائص التصور اإلو ومشكالت احلضارة "    سالم"اإلو
"  و الدين  الطريق"  و" هذا  معامل يف  "  و"  الدين  هلذا  املستقبل  العدالة  و"   "

 سالمالسالم العاملي واإلو ي "  إسالمجمتمع    و " حنو"    سالم االجتماعية يف اإل
    .د " و ليها" معركتنا مع و" 

 

 
 ، الدار الشامية بريوت  –دار القلم دمشق    ،االستشهاد  إىلسيد قطب من امليالد    صالح عبد الفتاح اخلالدي،  :انظر  )١

 .١٧ :١٥ص  ،م)١٩٩٤ –هجر� ١٤١٤( ،الطبعة الثانية
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  :اإلمام حممد عبده

هللا خري  حسن  عبده  نصر،  حممد  "حملة  قرية  يف  خيت  "ولد  "شربا    "مبركز 
 م)١٨٤٩ -١٢٦٦حمافظه البحرية سنة (

ألسرة تعتز بكثرة رجاهلا ومقاومتهم لظلم احلكام وتعرضهم للهجرة والسجن   
   .والتشريد وضياع الثروة

يف السابعة من هو  �لقرية و   القرآن للقراءة والكتابة، وحفظ  ويلاألتلقى تعليمه  
  .ية يف اجلامع األمحدي بطنطااألزهر بدأ يتلقى دروسه    م١٨٦٤سنة    يفعمره. و 

ذهب  ١٨٦٦  فرباير  يفو  دروس  األزهر  إىلم  ودع  �ألفغاين  لقائه  بعد  ولكنه   ،
ما نشر له   أولالفلسفة الصوفية، و  إىل، وانتقل به األفغاين من التصوف األزهر

 .م، وكان عمره سبعة وعشرين عاما١٨٧٦سنة  ولاألكان بعدد األهرام 

 . م، و�هلا من الدرجة الثانية ١٨٧٧ودخل امتحان العاملية سنة  

 م عني مدرًسا للتاريخ مبدرسه دار العلوم.١٨٧٨سنة  يفو  

م عزل اإلمام من منصب التدريس وحددت إقامته بقريته "حملة  ١٨٧٩عام  يفو  
يف  ١٨٨٠عام    يفو   "نصر   �لثًا  حمرراً  وعينه  عفواً  له  �شا  ر�ض  استصدر  م 

و  املصرية)،  وكانت   يف(الوقائع  لتحريرها،  رئيسا  عني  العام  نفس  من  أكتوبر 
 . ه يف هذه املرحلة هي مقاالته وأغلبها نشر يف الوقائع املصريةأعمالأبرز 

 وكان عمره أربعة وثالثني عاما.   ،م ذهب لبريوت منفيا١٨٨٢سنه  يفو 

بباريس عام   اج جريدة العروة  خر وقام �  م ١٨٨٣مث حلق جبمال الدين األفغاين 
 .للعروة الوثقى كنائب للرئيس يالوثقى، واشتغل يف التنظيم السر 
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لبريوت، وعمل �ملدرسة   اإلجنليز عن مصر، مث ذهب  داعيا جلالء  لندن  زار 
مبنهج عقلي، مث صدر له    القرآنوبدأ يفسر    ،م١٨٨٦السلطانية ببريوت عام  

ًيا مبحكمة بنها مث انتقل حملكمة  وعني قاض  ،م١٨٨٩مصر عام    إىلعفو، وعاد  
 ١  .الزقازيق مث حمكمة عابدين كمستشار حتقيق يف االستئناف

يف الثراء الفكري والنشاط الثقايف واالجتماعي، سواء    ة وكانت حياة اإلمام غاي
أ مع    ويف مصر  أسس  وقد  فرنسا،  األفغاين صحيفأستاذيف  الدين   ة ه مجال 

معروف الدعوة    ةأسبوعية  هدفها  واليت كان  الوثقى،  العروة  اجلامعة   إىل�سم 
والدعوة    يةسالماإل والظلم  التسلط  حماربة  وكذلك  الشرقيني،  عن  والدفاع 

 . صحيفة عربية تظهر يف أورو� أول هيو  ،للتخلص من االحتالل اإلجنليزي

  األزهر وإصالح    القرآني وتفسري  األخالقكثرية يف جمال اإلصالح    أراءلإلمام  
  ووكان اإلمام صاحب نظرة جتديدية ال ترفض الرتاث مجلة وتفصيال، بل تدع

  ٢لتطويره حىت يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه.  

 :هأعمالمن أبرز 

" أسرار البالغة  و  ،"والنصرانية بني العلم واملدنية  سالمو" اإل "" رسالة التوحيد
   .و" البصائر القصريي " للطوسي للجرجاين. "" دالئل اإلعجاز و "

 .علي بن أىب طالبلإلمام وقام بشرح " �ج البالغة " 

 
   .٣٨:ص٢٥من ص ،مرجع سابق ،حممد عمارة  :حتقيق ،هالكاملة لإلمام حممد عبد عمالاأل :انظر )١
عبدة،  اإل  :انظر  )٢ واملدنية  سالماإلمام حممد  العلم  العراقي  :حتقيق  ،دين  والتوزيع  ،عاطف  والنشر  للطباعة  قباء   ،دار 

 . م)١٩٩٨( ،وىلالطبعة األ
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  إلسكندريةم تويف اإلمام �١٩٠٥ويولي  ١١الساعة اخلامسة من مساء يوم    يفو 
 د يف الرتبية واإلصالح.  هو ومخسني عاًما عن حياة فكرية خصبة وج  ةعن سبع

 :هيجل

يف  هو   ولد  أملاىن  إشت١٧٧٠اغسطس    ٢٧فيلسوف  مبدينة  �ملانياو م    ، جتارت 
جتارب وجودية    وويالحظ أنه " ليس يف حياة هيجل أحداث شخصية هامة أ

تبد   ،عنيفة ترقٍ   ووإمنا  مبثابة  أ  سريته  هادي  عاد  و طبيعي    سليم...  ي تطور 
جاد خبلق  يتسم  البعض    ،وكان  ذهب  لقد  حىت  صارمة  مل   إىلوشكيمة  أنه 

وانطالق... وتلقائية  فيها من سذاجة  الصبا مبا  ومل يكن    يعرف مطلقا حياة 
رجال    أيًضاوإمنا كان    ،على نفسه  وٍ جامعي منط  أستاذجمرد    وفيلسوفا انعزالي�ا أ

    .١  اجتماعي�ا يهتم �حداث السياسة وأخبار ا�تمع"

 . م مصاً� مبرض الكولريا١٨٣١هيجل سنة  يفوتو 

 

 

 

 

 

 
 

 .٣٥:٣٣ص ،ا�لد الثاين ،دار مصر للطباعة ،هيجل واملثالية املطلقةزكر� إبراهيم،  )١



-٤١٢- 

 قائمة املصادر واملراجع 

قد قمت برتتيب قائمة املصادر واملراجع حسب احلروف األجبدية بعد حذف   
بني    و وكذلك حذف حرف الوا  ،حريف األلف والالم من كل كلمات العنوان

ابن  ،وكذلك حذفت حرف ل  ،الكلمات  املراجع    ،وكذلك حذفت  وكانت 
   :كالتايل

 الكرمي   القرآن  - 
 (أ)

املعهد العايل للفكر   ،حممد منجود  في مصط  ، سالماألمن يف اإل  فهوماألبعاد السياسية مل -١
  . م)١٩٩٦  –ه  ١٤١٧(،  ١ط  ،ي القاهرةسالماإل

   .الناشر عامل املعرفة ، يعبد الباسط عبد املعط  ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماع -٢
الدين -٣ علوم  الغزايل  وبأ  ،إحياء  حممد  بن  حممد  للرتاث  ، حامد  التقوى   ، ١ط  ،دار 

 . م)٢٠٠٠  –ه  ١٤٢١(
والدين -٤ الدنيا  املاوردي  وأب  ،أدب  بريوت  ، احلسن  اقرأ،   –ه  ١٤٠٥(  ،٤ط  ،دار 

 .م)١٩٨٥
 ، ٢ط  ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة  ،سعيد حوى  ، يف التفسري  ساساأل -٥

 . م)١٩٨٩  –ه  ١٤٠٩(
األ   أسباب -٦ هللا    ممهالك  واملنحرفني  يفوسنة  ا�رمني  التليدى  ،القوم  هللا  دار   ،عبد 

 . م)٢٠٠٤  –ه  ١٤٢٥(  ،٣ط  ، لبنان   –بريوت    يةسالماإلالبشائر  
 ، يةسالماإلاملؤمتر الدويل الثامن للفلسفة    ، توفيق الفيل  ،ه يف ختلف األمة أثر االستبداد و  -٧

 . جامعة القاهرة
اللطيف مشأ  ،يسالماالستثمار يف االقتصاد اإل -٨  ، الناشر مكتبة مدبويل  ،رهو مرية عبد 

 . م)١٩٩١  –ه  ١٤١١(  ،١ط



-٤١٣- 

ونظر�ته  يةسالماإلاألسس   -٩ خلدون  ابن  فكر  املصرية   ،الشكعة  فيمصط   ،يف  الدار 
 .م)١٩٩٢  –  ه١٤١٣(  ،٣ط  ،لبنانية

السياسي   سالماإل -١٠ الغزايل  ،واالستبداد  القاهرة  ، حممد  احلديثة  الكتب   ، دار 
 . م)١٩٦١  –ه    ١٣٨٠(  ،٢ط

دار املدى للثقافة والنشر سور�  ، هحممد عبد  اإلمام  ، بني العلم واملدنية سالم اإل -١١
 . م)١٩٩٣( ،١ط  ،دمشق  –

واملدنية  سالم اإل -١٢ العلم  عبد   ،دين  دار   ، العراقي  عاطف :حتقيق  ، هاإلمام حممد 
 . م)١٩٩٨(  ،١ط ،قباء للطباعة والنشر والتوزيع

املعاصرة  سالماإل -١٣ االقتصادية  للطباعة   ، يوسف كمال  ،واملذاهب  الوفاء  دار 
 . م)١٩٩٠-ه ١٤١٠(  ، ٢ط  ، والنشر والتوزيع املنصورة

األ -١٤ دارون  ،نواعأصل  املليجي   :ترمجة  ،تشارلس  حممد  االعلى   ،جمدى  ا�لس 
 .م)١٨٨٢اإلصدار السادس (  ،للثقافة

املسلمأ -١٥ العقل  تشكيل  خليل  ، صول  الدين  دمشق    ، عماد  ابن كثري   –دار 
 .م)٢٠٠٥  –ه  ١٤٢٦(  ، ١ط  ،بريوت

 ، الفقيه)  –املؤرخ    –املفسر    -  املسلمني ابن كثري الدمشقي ( احلافظ  إعالم  -١٦
 . م)١٩٩٥  –ه  ١٤١٥(   ،١ط  ،دار القلم دمشق  ،حممد الرخيلى

 ، املعرفة  يةإسالم  ، ز�د خليل الداغمني  ، عمار الكون يف ضوء نصوص الوحىإ -١٧
 . م) ٢٠٠٨  –ه  ١٤٢٩(  ، ٥٤عدد   ، السنة الرابعة عشرة

 ، ٢ط  ،دار الشروق   ،حممد عمارة  :حتقيق  ،الكاملة لإلمام حممد عبده  عمال األ -١٨
 . م)٢٠٠٦  –ه  ١٤٢٧(
 :حتقيق  ،والرتبية  ،والوطنية   ،السياسية  :الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي  عمال األ -١٩

 . دار الشروق  ، حممد عمارة
اإل -٢٠ والتطبيقسالماالقتصاد  الفكر  بني  النشر   ، حسني حسني شحاتة  ،ي  دار 

 .م)٢٠١٣  –ه ١٤٣٤(  ، ٢ط  ،للجامعات



-٤١٤- 

  .دار النهضة العربية  ، رفعت احملجوب  ،االقتصاد السياسي -٢١
األ   مراأل -٢٢ واالختيار  ة دراسين  مر بني  اجلرب  مسالة  الرسالة  ، يف  سلسلة   ، مركز 

  .يةسالماإلاملعارف  
االقتصادي   -٢٣ أب  ،الكرمي   القرآن   يفاألمن  يعقوب  الدين  جامعة   ،لو اهل  وحمىي 

 . كلية الشريعة والقانون   ،املاليزية  ية سالماإلالعلوم  
و  -٢٤ الناس  حياة  يف  اإلأمهيتاألمن  يف  الرتكي  ،سالمه  عبداحملسن  بن  هللا   ، عبد 

islam.com-www.al    ١٤٠٢/  ٢٦/١بتاريخ . 
الوضعية ومنهج االقتصاد اإل  -٢٥ النظر�ت  التنمية بني   في مصط   ،يسالمانطالق 

اللطيف الرمحان   ، عبد  عبد  سانية  اجلزائرهو مج  ، بن  والبحث   ،رية  العايل  التعليم  وزارة 
غرداية اجلامعي  املركز  التسيري  ،العلمي  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم   ، معهد 

 . )٢٠١١فرباير    ٢٣/٢٤(
و  -٢٦ حياة  أثر اإلميان  يف  الرتايب  ، نسان اإلة  الكويت  ، حسن  القلم   ، ٢ط  ، دار 

 . م) ١٩٧٩  –ه    ١٤٠٠(

 ( ب ) 

املنظور   -٢٧ من  تغيريه  وسبل  السياسي  الطغيان  عمر   ، القرآينحبث  الرمحن  عبد 
 .)ه١٤٣٥/م٢٦/٥/٢١٠٤بتاريخ (  islamstory.com/ar  ،أسبندارى

املؤسسة اجلامعية   ، إبراهيم العسل  ، مفاهيم مناهج تطبيقات  سالم التنمية يف اإل -٢٨
 . م)١٩٩٦  –ه  ١٤١٦(   ،١ط   ،والنشر والتوزيع   ات دراسلل

 ( ت ) 
 . م)٢٠٠٣  –ه  ١٤٢٤(  ، رفعت السيد العوضي  ، �ريخ الفكر االقتصادي -٢٩
ابن خلدون  -٣٠ أ�م  العريب يف  الفكر  فروخ  ، �ريخ  للماليني    ، عمر  العلم   –دار 

 . م)١٩٨٣بريلإ(،  ٤ط  ،بريوت



-٤١٥- 

دار اهلداية  ، عباس حممود : ترمجة ، حممد إقبال  ،سالمجتديد الفكر الديين يف اإل -٣١
 . م)٢٠٠٠  –ه  ١٤٢١(  ،٢ط  ،للطبع والنشر

اململكة   ،اإلسرتاتيجي لتحقيق األمن االقتصادي والنهضة املعلوماتية  التخطيط -٣٢
السعودية القليط  ، العربية  على حسن  امللك   أستاذ   ،يسعيد  جبامعة  الصناعية  اهلندسة 

 . م)٢٠٠٧حبث مقدم ملؤمتر تقىن للمعلومات واالمن الوطين �لر�ض ( ،عبد العزيز
والتطور -٣٣ تراقى  ،الرتاث  علوب  :ترمجة  ،إحسان  الوهاب  العامة   ،عبد  اهليئة 

 .م)١٩٩٨(  ، ١ط  ،لقصور الثقافة
اإل -٣٤ الفقه  يف  حسنأ  ،ي سالمالتسعري  للعلوم   ،محد  دمشق  جامعة  جملة 

 . )م٢٠٠٦(  ولاأل العدد    ،٢٢ا�لد    ،االقتصادية القانونية
البشرية -٣٥ احلياة  والثبات يف  قطب  ،التطور  الشروق   ، سيد  احلادية   ،دار  الطبعة 

 م) ٢٠٠٩عشرة (
منشورات   ،عبد الرمحن بن خلدون   ، التعريف �بن خلدون ورحلته غر� وشرقا -٣٦

 م)١٩٧٩دار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر (
والتنوير -٣٧ التحرير  الطاهر    الشيخ  ،تفسري  التونسية   ،عاشور ابن  حممد  الدار 

   .للنشر
الشعراوي -٣٨ الشعراوي  ،تفسري  متوىل  حممد  اليوم  ،للشيخ  الثقافة   ، اخبار  قطاع 

  .والكتب واملكتبات
حممد   ماإلما ،الكبري ومفاتيح الغيبتفسري فخر الدين الرازي املشتهر �لتفسري  -٣٩

 . دار الفكر  ،الرازي فخر الدين
البيان أ من    لقرآن �  القرآنتفسري   -٤٠ األ   ،ضواء  املختار حممد  حممد  بن  مني 

  . م)٢٠٠٥(  ،١ط ، دار اهلدى مصر  ،الشنقيطي
املنار  القرآن تفسري   -٤١ بتفسري  الشهري  رضا  ،احلكيم  رشيد  التوفيقية   ،حممد  دار 

 . للطباعة �لقاهرة



-٤١٦- 

الدين    احلافظ  ،العظيم  القرآن تفسري   -٤٢ بن كثريإ الفداء  أبو  عماد  دار   ،مساعيل 
 م) ١٩٩٠  –ه  ١٤١٠(  ، ٢ط  ،احلديث القاهرة

تق -٤٣ لإلمام  الكبري  تيمية  ي التفسري  ابن  وتعليق  ،الدين  الرمحن   :حتقيق  عبد  د 
 . لبنان  –دار الكتب العلمية بريوت    ،عمرية

املبني -٤٤ النفيسة  ،التفسري  بن حسن  الرمحن  والتوزيع   ،عبد  للنشر  التدمرية  الدار 
 . �لر�ض

 ، حممد السيد حممد يوسف  ، الكرمي   القرآنيف ضوء    يةسالماإلمة  التمكني لأل -٤٥
 . م)١٩٩٧  –ه  ١٤١٨(  ، ١ط  ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة

 

 ( ج ) 
أل  -٤٦ احملسن   :حتقيق  ، القرطيب  إلماما  ،القرآن   حكام اجلامع  عبد  بن  هللا  عبد 

 . م)٢٠٠٦  –ه١٤٢٧(  ،١ط  ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة ،الرتكي
دار املدين للنشر والتوزيع   ،حممد رشاد سامل  :حتقيق  ،جامع الرسائل البن تيمية -٤٧

 .م)١٩٨٤  –ه  ١٤٠٥(  ،٢ط  ، جدة
 ات دراساملعهد العايل لل  ،حممد صبحى عبد احلكيم  ،يسالمجغرافيا العامل اإل -٤٨

 .)٢٠٠٨  /   ٢٠٠٧(  ،يةسالماإل
ابن خلدون  -٤٩ العمران عند  العال الشامي  ، جغرافيا  سلسلة علمية تصدر   ،عبد 

 . عن وحدة البحث والرتمجة قسم اجلغرافيا جامعة الكويت
البايب   ، الشيخ طنطاوي جوهر  ، الكرمي   القرآناجلواهر يف تفسري   -٥٠ مطبعة مصر 

 . ه)١٣٥٠(شوال    ٢ط  ، ده مبصرأوالاحللىب و 
 ( ح ) 

 

اإل -٥١ يف  االقتصادية  التنميةأثر و   سالماحلرية  يف  حممد   وبأسعيد    ،ها  الفتوح 
 . م)١٩٨٨  –ه  ١٤٠٨(   ،١ط  ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة  ،بسيوين

أمحد بن عبد احلليم إلمام  ا   ،يةسالماإلوظيفة احلكومة    وأ  سالم احلسبة يف اإل -٥٢
 . لبنان   ، دار الكتب العلمية  ،بن تيمية



-٤١٧- 

الغرور -٥٣ الغزايل  ، حصاد  حممد  الشروق  ، الشيخ   –ه  ١٤٢٣(  ،٢ط  ، دار 
 .م)٢٠٠٣

الشريعة   -٥٤ يف  السياسية  واحلر�ت  غرابية  ،يةسالماإلاحلقوق  حممد  دار    ،رحيل 
 . م)٢٠٠٠ـــــ  ه  ١٤٢١(  ، ١ط  ،املنار للنشر والتوزيع 

الدينية  حكام األ -٥٥ والوالية  حبيب   وبأ  ،السلطانية  بن  حممد  بن  على  احلسن 
البغدادي  : حتقيق  ، املاوردي مبارك  الكويت  ، أمحد  قتيبة  ابن  دار  مكتبة   ، ١ط  ، الناشر 

 . م)١٩٨٩  –ه  ١٤٠٩(
 

 ( خ )   
كتاب يصدر   ،زيد بن حممد الرماين  ، سالمخصائص النظام االقتصادي يف اإل -٥٦

 .)١٤٠٧السنة اخلامسة عشر (رجب    ،١٧٥ي العددسالمعن رابطة العامل اإل
خلدون   -٥٧ خليل  ،ياإسالمابن  الدين  اإل  ،عماد   ، ١ط  ،بريوتي  سالم املكتب 

 . م)١٩٨٣  –ه  ١٤٠٣(
كتاب من املؤمتر العلمي   ،أمين فتحي احلجاوي   ،ابن خلدون واملادية التارخيية -٥٨

االجتماع قسم  اآلداب  ) كلية  والغرب  الشرق  عالمة  خلدون  (ابن  جامعة   ،الدويل 
 . م)٢٠١٢  ول األ(تشرين    ،�بلس فلسطني  ،النجاح الوطنية

مؤرخا -٥٩ خلدون  عاصي  ، ابن  بريوت  ، حسني  العلمية  الكتب   ، ١ط  ، دار 
 م) ١٩٩١  –ه  ١٤١١(

 ( د ) 
التطور -٦٠ ونظرية  قبلوت  ،دارون  الدين  الرتكية  ، مشس  أ ترمجة عن  ورخان حممد : 

 . م)١٩٨٠(  ،٧ط   ، دار الصحوة القاهرة  ،يعل
 . م)١٩٨٤دار الثقافة للنشر والتوزيع (  ،مامإ مام عبد الفتاح  إ  ، هيجلية  اتدراس -٦١
االقتصادية -٦٢ التنمية  يف  العامة  املشروعات  الكواري  يعل  ،دور  عامل   ،خليفة 

 . ه)١٤٢٣(  ،املعرفة
 



-٤١٨- 

 ( ر ) 
دار ابن    ، احلسن على احلسيين الندوي  وأب  ، سالمرجال الفكر والدعوة يف اإل -٦٣

 .م)٢٠٠٧  –ه ١٤٢٨(  ، ٣ط  ،كثري دمشق
اجلزائري -٦٤ اجلزائريبكر  و أب  ،رسائل  املنورة   ،جابر  املدينة  احلكم  العلوم   ، مكتبة 

 . م)١٩٩٤  –هجر�  ١٤١٥(  ،٢ط
 ات دراساملؤسسة العربية لل   ،حسان عباسإ   :حتقيق  ، رسائل ابن حزم األندلسي -٦٥

 . والنشر

 ( ز )   
االقتصادية -٦٦ املشكالت  عالج  يف  ودورها  يوسف   ،جناحها  وشروط  الزكاة 

  .م)٢٠٠١(،  ١ط  ، دار الشروق  ،القرضاوي
 

 ( س ) 
دار املعارج  ،عبد السالم نصر هللا الشريف  ،القرآن يف   ممسنة هللا يف عقاب األ  -٦٧

 . م)١٩٩٤  –ه  ١٤١٥(  ،١ط  ،الدولية للنشر
الدار السعودية   ،حممد الصادق عرجون   ،القرآنسنن هللا يف ا�تمع من خالل   -٦٨

 . م)١٩٧٧  –ه  ١٣٩٧(  ، ٢ط  ،للنشر والتوزيع 
األ   اإلهليةالسنن   -٦٩ عاشور  ،فرادواأل  مميف  حممد  حممد  السالم   ،جمدى  دار 

 . م)٢٠٠٦  –ه١٤٢٧(  ، ١ط  ، للطباعة والنشر والتوزيع 
عاشور  ،الكرمي   القرآن يف    اإلهليةالسنن   -٧٠ حممد  حممد  االوقاف   ،جمدى  وزارة 

 –ه  ١٤٢٥  (رمضان   ،١١١عدد    ،يةإسالم  اتدراس  ،يةسالماإلعلى للشئون  ا�لس األ
 .م)٢٠٠٤

مركز صاحل كامل   ،براهيم يوسفإيوسف    ،يف امليدان االقتصادي  اإلهليةالسنن   -٧١
 . م)٢٠١٣  –ه  ١٤٣٤(  ، ٢ط  ،يسالملالقتصاد اإل



-٤١٩- 

يف   -٧٢ التارخيية  الصدر  ،القرآن السنن  �قر  للمطبوعات   ،حممد  التعارف  دار 
 . م)١٩٨٩  –ه  ١٤٠٩(
للنشر األ  ،ان هو راشد سعيد ش  ،يسالمالسنن الر�نية يف التصور اإل -٧٣ كادمييون 

 .م)٢٠٠٩  –ه  ١٤٣٠(  ،١ط  ،والتوزيع 
املعهد العايل للفكر   ، حممد هيشور  ،وسقوطها  يف قيام احلضارات  القرآن سنن   -٧٤

 .م)١٩٩٦  –ه  ١٤١٧(  ،يسالماإل
 ، حامت القرنشاوى  ،يسالمسياسات التشغيل وتوظيف املوارد يف االقتصاد اإل -٧٥

 .)م١٩٩١و(ماي  ٣٦رقم  ، سالموقائع ندوة السياسة االقتصادية يف اإل
يف   -٧٦ االقتصادية  الشريعة  إالسياسة  مقاصد  هادف   :تقدمي   ، يةسالماإلطار 

الكرمي   ،حيزية عبد  الدويل    ، وهراين  اإل  ول األ امللتقى  االقتصادية  العلوم   ، يسالمملعهد 
 .)٢٠١١  ربايرف  ٢٤ -٢٣(   ،..ورها�ت املستقبل.الواقع 

دار   ،محد بن تيميةأالعباس    وبأ  ،السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية -٧٧
 م) ١٩٧١(  ، القاهرة  ،الشعب

دار القلم   ،صالح عبد الفتاح اخلالدي  ،االستشهاد  إىل سيد قطب من امليالد   -٧٨
 م) ١٩٩٤  –ه  ١٤١٤(  ،٢ط ، الدار الشامية بريوت  ،دمشق

من   -٧٩ مقتبسة  صورة  الرسول  دروزة  ، الكرمي   القرآن سرية  عزة  منشورات   ،حممد 
 . بريوت  ،املكتبة املصرية

 

 ( ص ) 
البخاري -٨٠ البخاري  ، صحيح  للرتاث  ،اإلمام  الفجر   –ه  ١٤٣٠(  ،٢ط   ، دار 

 .)م٢٠٠٩
 

 ( ط ) 
األ  -٨١ يف  احلمامة  واألطوق  األندلسيااإلمام    ،الفلفة  حزم  عرفة  ،بن   ، مكتبة 

 . بدمشق
 



-٤٢٠- 

 ( ع ) 
 ، يفعلى عبد الواحد وا  ، هه ومظاهر عبقريتأثر حياته و   : عبد الرمحن بن خلدون  -٨٢

 . مكتبة مصر
ابن خلدون  -٨٣ وا  ، عبقر�ت  الواحد  عبد  للنشر   ، يفعلى  مكتبات عكاظ  شركة 

 م)١٩٨٤  –ه  ١٤٠٤(  ،٢ط  ،والتوزيع 
اإل -٨٤ االقتصاد  يف  والتنمية  االجتماعية  براهيمي  ،يسالمالعدالة  احلميد   ،عبد 

  .م)١٩٩٧(  ، ١ط  ،بريوت ،الوحدة العربية  اتدراسمركز  
شوقي   ،علماء املسلمني وعلم االقتصاد (ابن خلدون مؤسس علم االقتصاد) -٨٥

 . م)١٩٩٣  –ه  ١٤١٤دار معاذ للنشر والتوزيع (  ،د دنياأمح
البشرى   -٨٦ خلدون   يف العمران  ابن  �تسييفا  ، مقدمة  رضوان   : ترمجة  ،سفيتال� 

 .م)١٣٨٩  –ه  ١٩٧٨تونس (  /الدار العربية للكتاب ليبيا    ،ابراهيم
الشرعية -٨٧ املقاصد  اخل  ،علم  خمتار  بن  الدين  نور  مكتبة   ،ىآدمد/  الناشر 

 . م)٢٠٠١ –ه  ١٤٢١(  ، ١ط  ،العبيكان الر�ض
 

 ( ف ) 
ه ١٣٩١(  ، ٥ط  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   ،السيد سابق  ، فقه السنة -٨٨

 .م)١٩٧١  –
وفوائده  ي:املقاصد الفكر   -٨٩ الريسوىن  ،قواعده  اجلديدة   ، أمحد  النجاح  مطبعة 

 .م)١٩٩٩الدار البيضاء (ديسمرب
 ، مساعيلإحممد بكر    ، ربعةالفقه الواضح من الكتاب والسنة على املذاهب األ  -٩٠

 . م)١٩٩٧  –ه  ١٤١٨(  ،٢ط  ، دار املنار للنشر
االجتماعية -٩١ خلدون  ابن  ونقد   ،فلسفة  حسني  :حتليل  االعتماد   ، طه  مطبعة 

 .م)١٩٢٥  –ه  ١٣٤٣(  ، ١ط  ،مصر
دار عامل الفوائد   ،ةىب بكر بن قيم اجلوزيأ لإلمام مشس الدين حممد بن    ،الفوائد  -٩٢

  .للنشر والتوزيع 



-٤٢١- 

 ، يعبد الرمحن بن �صر السعد   ، السالم  هفوائد مستنبطة من قصة يوسف علي -٩٣
 .م) ٢٠٠٠  –ه  ١٤٢٠(  ،١ط  ،ضواء السلف أدار نشر مكتبة  

 . الكويت  ،سلسلة عامل املعرفة  ،توفيق الطويل  ،يسالمتراثنا العريب اإليف   -٩٤
الكونية -٩٥ هللا  سنن  املغراوي  ،يف  أمحد  والرتمجة   ، حممد  التأليف  جلنة  مطبعة 

 .م)١٩٣٦  –ه  ١٣٥٥(  ،١ط  ،والنشر
 ، يف الطغيان واالستبداد والديكتاتورية (حبث فلسفي يف مسالة السلطة الكلية) -٩٦

 –ه  ١٤١٥(  ، ١ط  ،والنشر والتوزيع   ات دراسدار املنتخب العريب لل  ،حضر خناقر  ةدول
  .م)١٩٩٥

ظالل   -٩٧ قطب   ،القرآن يف  القاهرة  ،سيد  الشروق   –ه  ١٤٢٤(  ،٣٢ط  ، دار 
 . م)٢٠٠٣

 

 ( ق ) 
السنن   -٩٨ اإل  اإلهلية قضية  الفكر  املبكرسالميف  برغوث  ، ي  العزيز  جملة   ،عبد 

 .م)٢٠٠٦ –ه  ١٤٢٧(  ٤٤العدد  ،السنة احلادية عشر  ،املعرفة  يةإسالم
اللغة   إىلالرتمجة    ، غلرييرمان   ،استخدامهاو طبيعتها    :قوانني التطور االجتماعي -٩٩

 . م)١٩٨٣طبع يف االحتاد السوفييت ( ،ودار التقدم موسك  ة:العربي
 

 ( ك ) 
اللغوية -١٠٠ والفروق  املصطلحات  يف  معجم  موسى   البقاءو اب  ، الكليات  بن  ايوب 

الكويف املصري   :حتقيق  ،احلسيين  حممد  درويش  الرسالة   ،عد�ن  مؤسسة  النشر   ، دار 
 . م)١٩٩٨  –ه  ١٤١٩بريوت (

 

 ( ل ) 
 . القاهرة  ، دار املعارف  ، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور  ، لسان العرب -١٠١
 

 ( م ) 
 .م)١٩٠٥  –ه ١٣٢٣(  ،مصر  ، مطبعة املنار  ، حممد رشيد رضا ،جملة املنار -١٠٢



-٤٢٢- 

جممع   ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  :وحتقيق  ةدراس   ،جمموع فتاوى ابن تيمية -١٠٣
 .م)١٩٩٥  –ه  ١٤١٦امللك فهد لطباعة املصحف الشريف املدينة (

وشرحة -١٠٤ املهذب  النووي  و بأ  ، ا�موع  شرف  بن  حيىي  الطباعة   إدارة   ،زكر� 
   .املنريية

اإل -١٠٥ االقتصادية مقارنة �لفكر  التنمية  وفا  ،يسالمحماضرات يف  الباسط   ، عبد 
 . دار النهضة العربية

ابن كثري -١٠٦ تفسري  الدمشقيااحلافظ    ،خمتصر  عل  :حتقيق  ،بن كثري   ي حممد 
 . م)١٩٨١  –ه  ١٤٠١(،  ٧ط  ، بريوت  ،الكرمي   القرآن دار    ، الصابوين

القرن  -١٠٧ شاهد  نيب  ،مذكرات  بن  املعاصر  ،مالك  الفكر   ، لبنان   ـــــ  بريوت  ، دار 
 . م)١٩٨٤  –ه  ١٤٠٤(  ،٢ط
اهليئة املصرية العامة   ، حممد شوقي الفنجرى  ، سالماملذهب االقتصادي يف اإل -١٠٨

 . م)٢٠٠٦( ،٤ط  ،للكتاب
اإل -١٠٩ عاجلها  وكيف  الفقر  القرضاوي   ،سالممشكلة  الرسالة  ،يوسف   ، مؤسسة 

 .م) ١٩٨٥  –ه  ١٤٠٦(  ،بريوت
اإل -١١٠ االقتصادي  الشر�صيأ  ،ي سالماملعجم  اجليل  ،محد   –ه  ١٤٠١(  ،دار 

 .م)١٩٨١
 –ه  ١٣٨٠(  ،بريوت  ،دار مكتبة احلياة  ،محد رضاأ  ،منت اللغة العربيةمعجم   -١١١

 .م)١٩٦٠
دار    ،رجب عبد اجلواد ابراهيم  ، يف املصباح املنري يةسالماإلمعجم املصطلحات   -١١٢

 .م)٢٠٠٢(، ١ط  ،االفاق العربية
الفقهاء -١١٣ عند  واالقتصادية  املالية  املصطلحات  محاد  ،معجم  القلم   ،نزية  دار 

 .م)٢٠٠٨  –ه  ١٤٢٩(،  ١ط  ،دمشق
املعاصر -١١٤ العربية  اللغة  عمر  ،معجم  خمتار  والتوزيع   ، أمحد  للنشر  الكتب  عامل 

 .م)٢٠٠٨ –ه  ١٤٢٩(،  ١ط  ،والطباعة



-٤٢٣- 

الوسيط -١١٥ من    ، املعجم  العربية  األساتذة جمموعة  اللغة  الشروق   ،جممع  مكتبة 
 .م)٢٠٠٤  –ه  ١٤٢٥(  ،٤ط  ، الدولية

غريب   -١١٦ يف  �لراغب   ، القرآن املفردات  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  ابن 
 .لبنان   ـــــ   بريوت   ،دار املعرفة  ،حممد سيد كيالين :حتقيق  ، األصفهاين

اإل  اإلهليةالسنن    مفهوم -١١٧ الفكر  (السيد حممد رشيد رضا منوذجا)سالميف   ، ي 
 .م)٢٠١٢  –ه  ١٤٣٣(  ،٢ط  ،دار النوادر  ،حازم زكر� حمىي الدين

تيمية -١١٨ ابن  عند  الشريعة  حممد    ،مقاصد  البدر أيوسف  النفائس   ،يمحد  دار 
 .م)٢٠٠٠(  ، االردن   ،للنشر والتوزيع 

محد بن أحممد سعد بن    ،وعالقتها �ألدلة الشرعية  يةسالماإلمقاصد الشريعة   -١١٩
 . م)١٩٩٨  –ه  ١٤١٨(،  ١ط  ،دار اهلجرة للنشر والتوزيع   ، مسعود اليويب

ابن خلدون  -١٢٠ وا  :حتقيق  ،مقدمة  الواحد  للنشر  ،يفعلى عبد   ، دار �ضة مصر 
 .)٢٠١٢بريلإ(  ،٦ط
اإل -١٢١ التصور  قطب   ،ي سالممقومات  الشروق  ،سيد   –ه  ١٤٢٧(  ،٦ط   ، دار 

 .م)٢٠٠٦
 .م)١٩٩٤(   ،٢ط  ، لندن   ، دار كوفان   ،الوردي  يعل ،منطق ابن خلدون  -١٢٢
االقتصادي   -١٢٣ شعيب  يفاملنهج  هللا  لنيب  واملوازين  صاحل   ، املكاييل  بن  نواف 

 –هجر�  ١٤١٢(  ، ١ط  ،لبنان   –بريوت    ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع   ،ياحللس
 .م)١٩٩١

 . مصر  ، دار الكتاب العريب  ،حممود شلتوت ، بناء ا�تمع   يف   القرآنمنهج   -١٢٤
السياسة -١٢٥ الكيايل  ،موسوعة  الوهاب  لل  ،عبد  العربية   ، والنشر  اتدراساملؤسسة 

 . دار اهلدى للنشر والتوزيع 
 ــــــ دمشق    ، دار الفكر  ، عبد الصبور شاهني  :ترمجة  ، مالك بن نيب ، ميالد جمتمع  -١٢٦

 .م)٢٠٠١  –ه  ١٤٣١(  ، ٨ط  ،سور�
 

 ( ن ) 



-٤٢٤- 

اإل -١٢٧ الفكر  يف  واسسها  خلدون  ابن  عند  االقتصادية  والواقع سالمالنظر�ت  ي 
 ، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع  ، عبد ا�يد مز�ن   ،فلسفية اجتماعية)  ةدراس(  ا�تمعي

 . م)١٩٨١(
اإل -١٢٨ مفكري  عند  التطور  عزام  ، سالمنظرية  على  اهلداية  ،حمفوظ   ،٢ط  ،دار 
 . م)١٩٨٦  –هجر�  ١٤٠٦(
 . دار املعارف  ،صالح الدين �مق  ،النظم االقتصادية املعاصرة وتطبيقا�ا -١٢٩
احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي   أبو  ،املاوردي النكت والعيون تفسري   -١٣٠

 . دار الكتب العلمية  ،البصرى
دار العلوم العربية   ،حسني الشيخ : ترمجة وتعيق ، �اية التاريخ فرنسيس فوكو�ما  -١٣١

 .للطباعة والنشر
 

 (هاء)
 . دار مصر للطباعة  ،زكر� ابراهيم  ، هيجل واملثالية املطلقة -١٣٢
 

 ) و(  
دار السالم للطباعة   ، رفعت السيد العوضي  ،سالماالقتصادية يف اإلالوسطية   -١٣٣

 . م)٢٠١٣  –ه  ١٤٣٤(، ١ط  ،والنشر والتوزيع والرتمجة
اإل  -١٣٤ ا�تمع  يف  ودورة  املعاصرسالمالوقف  منصور  ،ي  هاين  مؤسسة   ، سليم 

 . م)٢٠٠٤  –ه  ١٤٢٥(،  ١ط  ،الرسالة للناشرين
 

 الرسائل العلمية 

عبد هللا فراج   ،يةسالماإلالشريعة    أحكام مقومات التنمية االقتصادية يف ظل   -١٣٥
 –ه  ١٤٠٢(  ،جامعة أم القرى  ،حممد رشيد   ،حممد عبد املنعم عفر  :إشراف  ،الشريف
 .م)١٩٨٢

  



-٤٢٥- 

 املؤمترات وما جاء �ا من موضوعات 

للفلسفة   عشر  الثالث  الدوىل  الفلسفة    ،يةسالماإلاملؤمتر  دار   يةسالماإلقسم  بكلية 
 .)٢٠٠٨  بريلإ  ٣٠،٢٩(  ،د/ على عبد الرمحنأ.برعاية    ،العلوم جامعة القاهرة

األ أوا  اإلهليةالسنن   -١٣٦ يف �ضة  االفتتاحية  ،ممرها  حممد محدي .أ   ، احملاضرة  د/ 
  .زقزوق

  .د / سنري عبد الرمحن عبدة عبد الرمحن.أ ،حتديد املفاهيم -١٣٧
د / �هد يوسف رزق .أ  ،الكونية واالجتماعيةعالقة السنن الكونية �لقوانني   -١٣٨

  .يوسف
للسنن   -١٣٩ الكلية  القواعد  النصوص    اإلهليةمن  االستبدال القرآنيف  (سنة  ية 

 . د/ حممد صاحلني  ، منوذجا)
 . السببية يف العلوم الكونية واالجتماعية  فهوم مب  اإلهلية عالقة السنن     -١٤٠

 

 

 

 

 

 

 

 



-٤٢٦- 

 رس ـــالفه
 

                                                                                                          العنـــــــــــــوان 
 رقم الصفحة 

األ و :  ولالقسم  الفاعلة  اإلهلية  السنن  القرآن أثر "  يف  االقتصادي  التطور  يف  ها 
 التطور) (مع املقارنة بفلسفات معاصرة يف    الكرمي "
 ٣     ...........................................................      املقدمة

 ٨     .....................................................      فصل متهيدي
 ٩     .....   ..................................     التطور : ماهيه  ولاملبحث األ

   دارون ونظرية التطور
....................................................................     ٩ 

 ١١     ......................................................   التطور والدين
 ١٢    .............................    هيجل وماركس والتطور:  املبحث الثاين

 ١٢    ................................................    : هيجل والتطور أوال
   �نًيا: ماركس والتطور 

....................................................................    ١٣ 
 ١٥    ..................................    فوكو�ما واحلتمية:  املبحث الثالث

 

 ١٨    ....................    السنن اإلهلية والتطور االقتصادي :  ولالفصل األ
 

 ١٩    ................. .......     هاأمهيتماهية السنن اإلهلية و :  ولاملبحث األ
 ٢٠    ...................................    خصائص السنن  : ولاملطلب األ

 ٢٦     ........................................    السنن  أنواع:  املطلب الثاين
 ٢٦    .................................................    : السنن اخلارقةأوالً 



-٤٢٧- 

 ٢٧    ...............................................    �نًيا: السنن اجلارية
 ٣٠    .....................................     السنن  أمهية:  املطلب الثالث

 

 ٣٨    .......... ...    السنن و�ثريها على التطور االقتصادي :  املبحث الثاين
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 بعنوان:  رسالة الدكتوراه اليت مل تكتمل ملحق عبارة عن
 

 "  الفلسفة االقتصادية البن خلدون" 
 )ةمقارن ةدراس(

 

 خطة البحث : 
 املنطلقات االقتصادية العامة  :ولالفصل األ

 : احلرية االقتصادية ودور الدولة  أولمبحث 
 مبحث �ين : تقسيم العمل والسوق

 نظرية القيمة الفصل الثاين: 
 : نظرية القيمة يف الفكر االقتصادي أولمبحث 
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 مبحث �ىن : املالية العامة يف فكر ابن خلدون
 العلم والتكنولوجيا والنمو  الفصل اخلامس:
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 ولالفصل األ

 االقتصادية العامة املنطلقات 

 مقدمة  

 سس اليت يستند عليها أي نظام اقتصادي . املنطلقات االقتصادية هي األ

: االقتصادي  اليت    النظام  االقتصادية  واملنطلقات  القواعد  من  جمموعة  هو 
على   وتنظيم    أحكامتعتمد  االقتصادية  البيئة  تنظيم  خالهلا  من  يتم  قانونية 

وقت   يف  االقتصادية  احلياة  وتدير  حتكم  اليت  والقانونية  االقتصادية  العالقات 
األ  ،معني بني  املتبادلة  العالقات  طبيعة  النظام يف  املوارد   فرادويؤثر هذا  وبني 

 ها املوارد الطبيعية.رأسوعلى 

من    نظمةاأل  أنواع  األأ:  ال  نظمةشهر  النظام  والنظام  رأمساالقتصادية  ايل 
املختلط والنظام  وامللكية  أومن    ،االشرتاكي  االقتصادية  احلرية  املنطلقات  هم 

الدولة  ،الفردية والطلب  ،املنافسة  ،تدخل  العرض  الربح  ،قانون    ،حافز 
بز�دة   االقتصادي  النظام  األأويتشكل  نقص هذه  واملنطلقات و    هي و   ،سس 

يقو  النظاماليت  عليها  هي    ؛ م  االقتصادية  احلرية  مثال  رئيسي يف    أساسفنجد 
كذلك تدخل الدولة هو   ،ايل وشبه منعدمة يف النظام االشرتاكيرأمسالنظام ال

 ايل وهكذا.  رأمساملنطلق الرئيسي يف النظام االشرتاكي ولكنه حمدود يف النظام ال

وجد    جذور  أ�لبحث  هلا  االقتصادية  املنطلقات  الفكر  ن  �ريخ  يف  قدمية 
الوصول  حاولو�لبحث    ،االقتصادي املنطلقات   إىلنا  هذه  وسوف    ،جذور 



-٤٣٥- 

املختلفة احلضارات  عرب  منطلق  احلرية    ؛نتتبع كل  قاعدة  املثال  سبيل  فعلى 
عدة   يف  االقتصادي  الفكر  �ريخ  يف  نبحث  سوف  الدولة  ودور  االقتصادية 

يليها     ،مية والعصور الوسطى�حلضارات القد  أحضارات وتكون �لرتتيب تبد
 عرب العصور املختلفة. فكارهم األأإلبراز  ةاوليف حم ،احلضارات احلديثة

 ولاملبحث األ

 احلرية االقتصادية ودور الدولة

ال الدولة ارتباط يف  النظام إحيث    ةدراسيوجد بني احلرية االقتصادية ودور  ن 
ن دور الدولة يتضاءل  أاالقتصادي عندما يستند على احلرية االقتصادية جند  

وكذلك عندما يكون التدخل ودور الدولة    ،ايلرأمسويكون حمدود مثل النظام ال
ومع البحث جند    ،ن احلرية ترتاجع مثل النظام االشرتاكيإف  اوملموسً   اواضحً 

املتعددة   احلضارات  على  التعرف  حالة  أمن خالل  االقتصاد  يسود  عندما  نه 
ما حالة من احلرية الكاملة  إأي    ،من تدخل للدولة ترتاجع يف هذه الفرتة احلرية

 و التدخل الكامل كما سنوضح فيما بعد. أ

  : احلرية ودور الدولة يف الفكر القدمي والعصور الوسطى أوال

 احلضارة املصرية القدمية ) ١

م تقريبا �قتصاد  .) ق٣٠٠٠اليت ترجع لزمن (متيزت احلضارة املصرية القدمية  
األ معظم  يف  للدولة  الكامل  اهلامة   نشطةالتدخل  مصر   ،االقتصادية  وكانت 

البالد  أ  وجند "  ،اقطاعيات   إىلالفرعونية مقسمة   مقاطعات يف    إىلن تقسيم 
العهد   ويرجع    ؛مؤكد  أمرهذا  و أ  إىلبل  التاريخ  عهود  قبل    إىلقدم  ما  عهد 
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يف يد    نه "أفنجد    ؛هم شخصية يف هذا العصرأوكان امللك هو    ،١التاريخ." 
ولكن كان يساعده يف القيام �ما    ،امللك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

وال نزاع يف   ،الرئيسية  دارةاإل  رأسعلى    هوكان "امللك نفس   ،٢موظفون كثريون."
موظفً جين  أ الصلة بني مصاحل اإل  اعل  املختلفة وبني فرعون  دارةكبري   ،العامة 

تستدعأال  إوال ميكن   راقية  نتيجة وجود حكومة  تكون  املتشعبة  أعماهل  ين  ا 
 ٣وجود هؤالء املوظفني الذين يقومون جبميع مرافقها." 

ما  أجند  و   "مقدار  يظهر  مقاطعها  وتعدد  الدولة  اتساع  من أن  الفراعنة  بداه 
طراف  األ  ةمتماسك  يةاإلمرباطور النشاط ومقدار ما وضعوا من نظم جلعل هذه  

لتسهيل وصول جزيتها    أنظمة مني طرق مواصال�ا وجنودها ووضع قواعد و أبت
  ،فيها ومراقبتها مراقبة دقيقه عن كثب  دارةساليب احلكم واإلأوبعوثها ولسري  

اإل السلطة  جتمع  عن  حتدثنا  �طقة  صورة  على ولدينا  رمست  البالد  يف  دارية 
الغالل." مدير خمازن  وتسيطر   ،٤جدران مقربة  للدولة  األراضي ملك    وكانت 

مقاطع  ،عليها حاكم  األينحصر    "  ةوكان كل  على  احلصول  يف    رض عمله 
من الثروة العامة وخباصة   يزيدل  عليه�لطرق املتبعة على كل ما ميكن احلصول  

  ٥اخلزينة امللكية." 

"الواقع  و  . االقتصادية يف هذه احلضارة  نشطةهم األأكان النشاط الزراعي من    
وكذلك كان على   ،ن حياة البالد الزراعية كانت تتطلب تنظيم املياه واجلسورأ

 
 . ١٣ص ، د . ت،اجلزء الثاين ،مؤسسة هنداوي سي أي سي ،موسوعة مصر القدميةسليم حسن، ) ١
 . ١٤ص ،اجلزء الثاين، املرجع السابق) ٢
 . ١٢ص ،اجلزء الثاين، املرجع السابق) ٣
 .١٩٤ص ،اجلزء اخلامس ، السابقاملرجع ) ٤
 .١٣ص ،اجلزء الثاين  مرجع سابق، سليم حسن، موسوعة مصر القدمية، )٥
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  عمال فكانت كل هذه األ  ،يدخلوا احملاصيل يف خمازن احلكومةن  أالفالحني  
للزراعة وللسيطرة على   فرادوكانت الدولة تسخر األ  ،١تسخر فيها السكان." 

الزراعية املوارد  من    ،مجيع  جزء  "تقسم  الدولة  مساحات   إىلراضيها  أوكانت 
م  �ا كانت تستعمل نظاأ صغرية مستقله لتستثمرها مباشرة؛ ومن ذلك يتضح  

عظيمة   ولكنها  كثرية  مصاريف  تستوجب  اليت  املساحة  الصغرية  املزارع 
 عظيم.   إنتاجلتحصل على  اعظيمً  انفاقً إفكانت تنفق ؛ ٢."نتاجاإل

األ  الدولة   كانت   على  الكربى  عمالتسيطر  "األ  ؛الصناعية    عمالفكانت 
جمهودً  تتطلب  اليت  �هظ  اكبريً   االعظيمة  احلكومة  ةومصاريف  �ا  بل   ؛تقوم 

حتتكرهاأ األأو   ،صبحت  هذه  والذهب  عمالهم  النحاس  مناجم    ،استغالل 
مل أكفيها على    عمالوكانت احلكومة تشرف على هذه املناجم وتصرف األ

�عداد كبرية    ٣وجه."  العمال  احلكومة  ترسل  واملناجم    إىلفكانت  احملاجر 
املعادن �ألحجا  أيًضاوكانت    ،الستخراج  الكرمية�تم  "احلكومة   ؛ر  فكانت 

....وقد   سيناء  ملناجم  البعوث  ترسل  محالت  أاملصرية  حماجر   إىلرسلت 
 ٤حجار الكرمية" محامات كان الغرض منها البحث عن األ

الرتع     وشق  والتشييد  والبناء  واملعادن  الزراعات  على  املسيطر  هو  امللك  كان 
وحسبو   ،واملصارف احلرىب  نظامها  على  ترتكز  مصر  سيادة  تكن  بل    ؛"مل 

األ سندها  تصرف   كربكان  حتت  اليت كانت  املادية  مواردها  على  يعتمد 

 
 .١٦٧ص ،اجلزء الثاين ،املرجع السابق )١
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نش  ما  وخباصة  من    أمليكها  فيها  قام  وما  مصانع  من   فنية   أعمالفيها 
؛ مل تسخرها احلكومة  نشطةولكن كان هناك بعض األ  ،١وصناعات دقيقة." 

حرار يشتغلون كان يوجد يف البالد طبقة من صغار العمال والصناع األ  "فقد
املالك ولكبار  وللمعابد  صناع    ،للحكومة  رؤساء  معهم  يوجد  وكذلك كان 

وحوانيتهم   اخلاصة  مصانعهم  يف  واستقالل  حرية  بكل  يعملون  وحرف 
املدن."  يف  مراقب  ،٢ومعاملهم  هناك  األ و وكان  لكل  لدفع و ومراقب  نشطةن  ن 

�  ،الضرائب القول  نستطيع  االقتصاد وبذلك  على  والدولة  احلاكم  سيطرة  ن 
النقيض   ،االفرعوين كان كبريً  تكاد  وعلى  بل  االقتصادية  احلرية  تقل  كانت 

 تكون معدومة.

 احلضارة اليو�نية   ) ٢

"فقد   ؛وكانت نظرة معتدلة  ،كانت احلضارة اليو�نية هلا نظرة للملكية الفردية
الش  هي  امللكية  اإل  ئاعتربوا  لطبيعة  املالئم  للعمل   نسانالطبيعي  تدفع  أل�ا 

والالمساوا النزاعات  التملك   ةوجتنب  شيوعية  من  نظرهم  تنتج يف  ومع    ،اليت 
ف امللكيات  أ�م  إذلك  بعض  يف  الشيوع  نظام  ضرور�  إجازوا  ذلك  ذا كان 

العام." األ  ،٣للصاحل  متلك  حبق  يتمتع  اليو�نية  احلضارة  يف  الفرد   رض فكان 
عليها   والتقاضي  احملاكمأوبيعها  حق    أنفنجد    ،مام  له  يو�ين  مواطن  كل 

مشاعا  رض"وقد كانت ملكية األ  ،ةيتصرف فيها حبرية �م رضأامتالك قطعة 

 
 .١٩٥ص ،اجلزء اخلامس ، املرجع السابق )١
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 .٣٥١ص
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على   يشرف  مجيعا  مطلقا إللقبيلة  تصرفا  القبيلة  رئيس  فيها  والتصرف  دار�ا 
 أفرادى؛ مث وزعت األراضي على  أخر قبيله    إىلو نقل ملكيتها  أ�ستثناء بيعها  

تفكك   إىل دى �لتايل  أوهذا    ، ت عملية امللكية الفردية يف الظهورأالقبيلة وبد
الكبرية   الوراثة   إىلامللكيات  بعامل  من حق رب كل   ،ملكيات صغرية  وكان 

وعند التحدث   ،١اليت يقيم عليها."   رضسرة مسجلة يف أي مدينة امتالك األأ
ف اليو�نية  احلضارة  مفكريهاإعن  عن  نتحدث  من    ،ننا  مفكريها  أوكان  برز 

 هم.أفكار احلرية ودور الدولة يف استعراض  اولوسوف حن أرسطو،و  أفالطون
 أفالطون 

فكان    ،أفالطون الوصول لفكرة احلرية ودور الدولة من خالل مجهورية    اولحن
يف    أفالطون اخلاصة  امللكية  مجهوريتهأينتقد  من  مجهوريته    ،جزاء    إىلوقسم 

طبقات  األ  :ثالث  احلكاموىلالطبقة  هي  متاما  ،  اخلاصة  امللكية  منع    ، وفيها 
 نيالطبقت  اتني ن هأ  قرَّ أو   ، امللكية اخلاصة  أيًضاومنع فيها    ، والطبقة الثانية اجلنود

جيب   واجلنود  احلكام  عامةأمن  ملكيتهم  تكون  احلرية  أولكنه    ،ن  عطى 
الثالثة للطبقة  الكاملة  املنتج  ، االقتصادية  الطبقة  و وهم  أي  والشعب  ن 

إلشباع   ،احملكومة االقتصادي  �لنشاط  للعمل  الكاملة  احلرية  فأعطاهم 
 احلاجات املادية للمدينة. 

ألنه    ، التجار والصناع واملزارعني عن الطبقة احلاكمة واحلامية  أفالطونفصل   
األأرأى   رجال  مسات  واملزارعنين  والصناع  التجار  عن  ختتلف  واحلكم    ،من 
احلكام    أفالطون ورأى   تدخل  متاماعدم  االقتصادية  احلياة  هنا    ، يف  ن  أوجند 

 
 .١٠٦ص د . ت،  ،والتوزيعمل للنشر دار األ ،اليو�ن والرومان ون، أخر شحادة الناطور، و ) ١
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كان يؤسس لنظام اقتصادي ما بني احلرية الكاملة للشعب واحلد من    أفالطون
الدولة أل  ،دور  من    أراء  فالطونوكان  واجلنود  احلكام  بني  الفصل  هذا  تؤيد 
وبني   جهة    أفرادجهة  من  والتجار  تنمو  إ"  :فقال  ؛ ىأخر الشعب  التجارة  ن 

يد ثروة  ز وعندما ت  ،غنياءأتقسيم الناس بني فقراء و   إىل  يوتزدهر يف الدولة وتؤد
حي طبقة  منهم  تظهر  الوصول  أفراد   اولالتجار  االجتماعية    إىلها  املراتب 

املال طريق  عن  و   أحوالفتنقلب    ؛السامية  التجار  وحيكمها    أصحاب الدولة 
 .١وتندثر" املال فتهبط السياسة وتنحط احلكومات 

واألأ  أفالطون يرى    التجارة  يصلوا  أجيب    عمالن رجال  و   إىلال   إدارة حكم 
أل ذلك  الدول  يف  حيإ"    :فيقول  ؛فسادإن  حني  �لدولة  حيل  الدمار   اول ن 

ن  إوبذلك ف  .٢ن يصبح حاكما" أعلى حب الثروة    هنشأت نفس   ي التاجر والذ
مجهورية   يف  االقتصاد  يف  السائدة  الفكرة  هي  االقتصادية    ،أفالطون احلرية 

" تلغى امللكية وتلغى العائلة   :ما عن احلكام فقالأ  .ولكن لطبقة واحدة فقط
واجلنود احلكام  لطبقة  احلكام جيب  وذلك أل  ،�لنسبة  وقا�م  أن خيصصوا  أن 

لصاحل   وليس  مجيعا  املواطنني  لصاحل  كلها  و  أشخاصهم  أوجهودهم 
ف  أفالطون�حه  إومع    ،٣عائال�م."  خش إن للملكية  املسائل  يه  بعض  ، من 

خش أ  "فقد ولكنه  اخلاصة  امللكية  توزيع    ي�ح  يف  املساواة  مراعاة  عدم  من 
املواطنني    ،الثروة بتحقيقها مساواة  اليت يكفل  الشروط  الثروة  فوضع بعض  يف 

 
 .٢٩ص ،٢٠١٠ ،دار الكتاب العريب للنشر ،أفالطون مجهورية أمحد املنياوي، ) ١
 .٣٠صاملرجع السابق، ) ٢
 .٨٨صاملرجع السابق، ) ٣
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 من  ومل حيبذ ممارسة التجارة �ا لئال يتمكن الفرد  ،والسيما يف متلك األراضي
  ١ن جيمع ثروة عن طريقها." أ

الدولة مقدمة على مصاحل األأ  أفالطونيرى   وتظهر اشرتاكية   فراد،ن مصاحل 
فكر   دولته  أفالطونيف  يقول  ؛وىف  مسموح    :فنجده  للفرد  أ"غري  يكون  ن 

الدولة  ةمصلح مصاحل  عن  تتص  ،مبعزل  اخلاصة  مصاحل   آدمواملصاحل  مع 
ن تكون له ملكية سواء  أوالفرد ال يستطيع    ،وهلذا جيب استئصاهلا  ،اجلماعة
الزوجات وملكية   ،سرتهأ  أفرادو  أاملادية    األشياء السلع ومجاعية  فهنا مجاعية 

   ٢الدولة لألطفال منذ مولدهم."

 أرسطو 

االقتصادية   أرسطويعترب   النظرية  جذور  صاحب  املشكالت    ،هو  حلل  ألنه 
ن تكون امللكية خاصة ولكن االنتفاع يكون  أ  كان يرى و   ،والظواهر االقتصادية

جعل    فضلن األأذن  إ  يٌ فجل  "  :فقال  ؛أي امللكية اخلاصة للصاحل العام  ا،عامً 
 يويل ن نعرب عما  أفال يسعنا  ،  املمتلكات خاصة وجعل استخدامها مشرتكا...

ن احملبة اليت خيص �ا كل واحد أل  ، املكا خاصً   ئاملرء من االرتياح اعتبار الش 
ولكن دور    ان للدولة دورً أ  أرسطوي  أور   .٣بل هي طبيعية."   ةغري فاسد  هنفس 

العامة اليت    عمالوكذلك على الدولة القيام �أل  ،احلارسة للنشاطات املتعددة

 
 .١٠١ص ،املرجع السابق) ١
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نه يستحيل  إ"  :فقال  ؛الرتميمات و النهوض �ا مثل الطرق    فرادال يستطيع األ
ن  أويستحيل    ،ن تقوم دولة بال سلطات تسهر فيها على ضرور�ت املعاشأ

وجتميلها  ؤ ش  إدارةتصلح   نظامها  بضبط  تعىن  سلطات  بال  وسياستها  و�ا 
ن  أجيب    سواقالضرورية املتعلقة �أل  ألمور العناية �أوالفهناك  ،  وتنميقها ...

األ انتظام  وحسن  املعاقدات  على  تسهر  سلطه  هلا  ن كل  أل  ،سواقختصص 
مضطرة   تقريبا  بعض    إىلالدول  الحتياج    إىلو   األشياء شراء  تلبية  غريها  بيع 

املواطنني   األ  إىلبعض  األ  ،الضرورية  األموريف    خرالبعض  والعطاء وهذا  خذ 
و أهو   السبل  الذايتسرعها  أوجز  الناس    الذيو   ،لالكتفاء  �تلف  ألجله 

الدولة   وعلى  واحد..  حكم  رعاية  حتت  تنسيق أوينضمون  على  تسهر  ن 
املتداعية   واملنازل  الصروح  وترميم  صيانة  وعلى  واخلاصة  العامة  البنا�ت 

 .١والطرقات اخلربة."

وقد   ،فرادصعو�ت املشاع والتوزيع بنظام املشاع على األ  نع  أرسطوحتدث   
واجلهد    أرسطوانتقد   االنتفاع  يف  مساواة  عدم  هناك  يكون  عندما  املشاع 
البد    ،"عندما ال حيصلون على املساواة يف االنتفاع وىف العناء  :فيقول  ؛املبذول

يكثر  أ الذين  على  عناؤهم  ويكثر  انتفاعهم  يقل  الذين  يتذمر  و  أخذهم  أن 
عناؤهم." ويقل  العامة  أ  إىل  أرسطوويشري    . ٢انتفاعهم  امللكية  صعب    أمرن 

اخلالف   وجيلب  البشرية  و   الذيعلى  البشر  طبيعة  من    ؛املصاعب  يزيدهو 
  األشياء و   األمور واالشرتاك يف مجيع    ة "�جلملة يصعب التمازج يف احليا  :فيقول

هم تقريبا يتخالفون  أكثر ف  ،املرتافقني يف سفروبرهان ذلك اشرتاك  ،  البشرية ...
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ذن جيلب هذه املصاعب إفشيوع املقتنيات  ،  ويتنافرون ألمور �فهة طفيفة...
   ١ى مماثلة." أخر ومصاعب 

االقتصادي الواقع  عن  الفكر  انفصال  اليو�نية  احلضارة  يف  فكانت    ؛نالحظ 
األ معظم  يف  الدولة  من  وتدخل  مركزية  �ا  اليو�نية  التجارية    نشطةاحلضارة 

كل الثروات الطبيعية مناجم وفحم ومعادن....اخل ختص    ن " أفنجد    ؛والزراعية
مثل    ،امللك  الصناعة  متيز  املركزية  حكرً   إنتاجونفس  والنسيج  ملكيً الزيت    ،اا 

املكلَّ ويُ  بشراء  العاملون  املزارعون  األف  �لسعر  ولواد  الدولة  الذيية    ، حددته 
ية املخزنة يف خمازن الدولة ترحل فيما  ولواملواد األ ،يعاقب بصرامة أخري بيع أو 

امللكية...  إىلبعد   وكاملشاريع  مسجلة،  الزيت  معاصر  وكانت    ،انت كل 
منظمة   واملنسوجات  املعابد    أيًضااملناسج  مشروعات  خيص  منها  قسم كبري 

� الفخمة  نتاجالشهرية  هامة    ،املنسوجات  صناعات  ى...كانت  أخر وفروع 
   ٢ا جزئيا." حكرً  أيًضا

 احلضارة الرومانية  ) ٣

بداع يف تشريع القوانني واليت بدورها تنظم متيزت احلضارة الرومانية يف اإل       
العامة ومنها احلياة   ذا حتدثنا عن السمة اليت سادت يف إو   .االقتصاديةاحلياه 
القوانني  ة هذه احلضارة سنجد حري التعاقد من خالل  حيث    ،التملك وحرية 

التعاقد  إ" وحرية  املطلقة  الفردية  �مللكية  املتعلقة  الروماين  الفقه  مذهب  ن 
تركه الرومان يف توجيه    أخرمباشرة من أي شئ    أكثر  أثر الكاملة كانت ذات  

 
 .٥٨صاملرجع السابق، ) ١
 .٤٠٢ص د . ت، ،اجلزء الثاين ،الناشر دار عالء الدين ،ينسيم واكيم اليازج:ترمجة  ،احلضارات القدمية) ٢
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ين يعكسان الطبيعة الفردية ثر ن هذين األإ  ،ايلرأمسة مؤسسات النظام الوصياغ
يف امللكية    أرسطو  أراءبسيطة بني    ة ومبقارن،  جدا للبناء االقتصادي الروماين...

�العتبارات   يرى ضرورة حتديدها  القانون األخالقحيث كان  مفهوم  وبني  ية 
احملدودة" غري  املطلقة  للملكية  اليو�ين   ١الروماين  الفكر  بني  التفرقة  نستطيع 

 والفكر الروماين. 

القانون الروماين يف الفكر االقتصادي    ثر اخلاصة اليت �  فكاركان من األ �ا 
الفكر   خالل  من  �رزة  مكانة  احتلت  اليت  الطبيعي  القانون  فكرة  هي 

تقريبا العشرين  القرن  أوائل  حىت  عشر  الثامن  القرن  يف  ومن    ،االقتصادي 
ن يفعل ما يشاء أالقانونية اليت وضعها الرومان هي حق كل فرد يف    ئاملباد

وذلك    ،جوها قوانني محاية امللكية اخلاصةأخر هم القوانني اليت  أمن    ،مبمتلكاته
اتساع   البالد   يةاإلمرباطور بسبب  مجيع  يف  مستعمرا�ا  ووجود  ن  إ"  .الرومانية 

ن يتصرف  أ�ا حق مطلق للمالك  زت �امللكية الفردية (للمنقول والعقار) متي
 رض وملالك األ  ،�مللك تصرفات مطلقة يف التصرف واالستعمال واالستغالل

وحق دائم ما دامت العني �قية    ،وما فوقها وما حتتها  رضمثال حق ملكية األ
امللكية عناصر  ميلك  ألنه  وحده  املالك  على  ذلك  أكدوقد    ،ومقصورة  ت 

�أل  اخلاصة  املدونة  الظلم    موالقواعد  (من  منها  لألحرار  أوامللكية  يكون  ال 
 ٢م)." أمواهلالتصرف املطلق يف 

وكانت الدولة توزع امللكيات   ي،كبرية وهلا جيش كبري وقو   يةاإلمرباطور كانت    
الوقت   نفس  يف  وهم  املزارعني  املدافع  أفرادعلى  الدولةو اجليش  عن  ففي    ؛ن 

 
 .٣٥٧ص  مرجع سابق، ،يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي اتدراسإبراهيم كبة، ) ١
 .١٣٦ص ،٢٠٠٥الطبعة الثانية ، د . ن ،  ،�ريخ القانون منذر الفضل، ) ٢
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�لتساوي على اجلميع فيرتتب على   رض"القدمي عندما تؤسس الدولة توزع األ
اإل قو هذا  واالنتظام  يجراء وحدة شعب  التماسك  غاية  فيمتاز    ؛وجمتمع يف 

من    ويتأن يدافع عن وطنه بكل ما  أكل حمارب    ةذ مصلحإاجليش ويتفوق  
قوانني    ،١قوة."  فنظمت  االمالك  امهال  عدم  على  تعاقب  الدولة  وكانت 

حاكم   يقوم  "فكان  رعايتها  حق  يراعيها  وال  االمالك  يهمل  من  حتاسب 
املهملني للمالك  سنوات  مخس  يتخذ    ،االحصاء كل  ان  احلاكم  هلذا  وكان 

يرتكبه املالك كالغرامة كجزاء على   الذي االجراءات الالزمة ضد هذا االمهال  
 .٢." رضمهال او التعطيل لوظيفة األهذا اال

وكبار    يةاإلمرباطور توسعت     الزراعية  األراضي  مالك  من  طبقة  وظهرت 
جديد  ةنشطأوظهرت    ،التجار وظهرت  أ  ة اقتصادية  االقتصادي  للتقدم  دت 
ن يكون أولذلك كان جيب    ،جبانب الزراعة  نشطةلتعدد األ  اإلمرباطورحاجة  

هذا   لتنظيم  قوانني  االقتصاديهناك  النشاط  يف  أل  ، التوسع   صحاب وكان 
واضح نفوذ  اخلاصة  لعدل    ؛امللكيات  القوانني  هذه  تسن    يةاإلمرباطور فلم 

احلق لكل    يفكانت الدولة  تعط  ،الرومانية ولكن جاءت من قوة هذه الفئات 
يف اختيار    فرادويعطى احلق لأل  ،ن يتمتع مبلكيته وبنتاج هذه امللكيةأشخص  

واحل العمل  األنوع  مصاحل  حتقيق  يف  الكاملة  �  فراد،رية  القول  ن  ونستطيع 
من وكان دور الدولة هو األ  ،احلضارة الرومانية كانت تدعم احلرية االقتصادية

 وكذلك الرقابة واحملاسبة. 

 
  ، املركز الثقايف العريب  ،يعبد هللا العرو :  سباب النهوض واالحنطاط) نقلهأ�مالت يف �ريخ الرومان (  ،) مونتكسو ١

 .٣٨،٣٧صد . ت ،  ،املغرب ،الدار البيضاء
 .١٣٦ص ،�ريخ القانون منذر الفضل، ) ٢
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اليو�نية والرومانية قد  أيالحظ   الالحقة هلم فنجد  أثر ن احلضارة  العصور  ا يف 
"أ العصور   أرسطو  أراء  ن  يف  املدرسية  للمذاهب  قاعدة  اختذت  امللكية  يف 

واملؤسسات  للنظم  قاعدة  الروماين  القانون  مبادى  استخدمت  بينما  الوسطى 
ال للنظام  القانونية  �  ،١ايل."رأمسواملذاهب  على  دليل  احلضارات   ثروهذا 

هم اجنازات الرومان يف تطور أن "من  أاحلديثة بفكر احلضارات القدمية حيث  
الفردي  ا للمذهب  تطويرهم  االقتصادي هي يف  بعد  أ  الذيلفكر  فيما  صبح 

 ٢قاعدة االقتصاد الكالسيكي." 

الرومانية وحىت    يةاإلمرباطور ت العصور الوسطى على الفرتة ما بني سقوط  أطلق
وكان يف هذه الفرتة نوعان من االقتصاد مييز هذه احلقبة    ،سقوط القسطنطينية

األ اإل  ولالنوع  االقتصاد  الثاين  والنوع  املسيحي  لدور  سالماالقتصاد  وكان  ي 
 الدولة واحلرية وضوح يف هذه االقتصاد�ت.

 احلضارة املسيحية  ) ٤

بقواعد   الفرتة  هذه  إلأاتسمت  خالل   دارة خالقية  من  االقتصادي  النشاط 
  ، وكانت الكنيسة يف هذه الفرتة هي املسيطرة على أرو�  ،الالهوت املسيحي

عدائية نظرة  اخلاصة  للملكية  الدين  رجال  نظرة  "الشعور  أفنجد    ؛وكانت  ن 
تعاليم األ  الذي املرء من  به  تخيرج  األوائل هو  املسيحيني  الطيبات   عارض�ء 

الروح املسائل  مع  تالدنيوية  التوفيقعارضانية  يقبل  ال  هناك    ،ا  يكن  مل  وبينما 

 
 .٣٥٨ص رجع سابق، م ،يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي اتدراسإبراهيم كبة، ) ١
 .٣٦١ص املرجع السابق، ) ٢
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اخلاصة   للملكية  األأن  أال  إانكار  املسيحية  اعتقدوا  �ء  وراء  أوائل  السعي  ن 
 .١و الغىن يعرض النفس للهالك." أالثروة 

و�لتايل ساد    ،ساد يف هذه الفرتة العداء للملكية من رجال الدين املسيحي 
هذا الفكر يف هذه الفرتة ومع هذا ظهر بعض املفكرين يدافعون عن امللكية  

توماس   مثل  أاستطاع     الذيو   اإلكوييناخلاصة  النظام  "  عن  يدافع  ن 
ختر  ال  اليت  احلدود  يف  اخلاصة  امللكية  على  القائم  فلسفة  االقتصادي  عن  ج 

بصفتها   عنها  دافع  بل  ذا�ا  يف  اخلاصة  امللكية  عن  يدافع  مل  فهو  املسيحية 
ا�موعة."  لصاحل  تدار  أي  اجتماعية   اإلكويين توما    حاولوكذلك    ،٢وظيفه 

غري   عمل  �عتبارها  للتجارة  ومسيحية)  القدمية(يو�نية  النظرة  بني  "التوفيق 
ن التجارة شر أ  إىلفذهب    ؛قطاعيوبني الشروط اجلديدة للنظام اإل  ،طبيعي

،  للمجتمع    ةذا كانت جتارته �فعإ  ةالتاجر تكون مشروع  أر�حن  أو   ، البد منه
الطبيعية إو  حاجته  سد  عن  تذد  مل  من   ، ذا  نوع  الربح  اعترب  احلالة  هذه  وىف 

    ٣املكافاة على عمل التاجر." 

األ هذه  احلياه   فكارومع  على  السيطرة  الدولة يف  بدور  تقوم  الكنيسة  كانت 
�ا غري غلب املؤرخني الذين يفسرون تعاليم املسيحية �أولكن "  ،االقتصادية

وكانت املسيحية    ،٤ضد نظام التملك نفسه بل ضد سوء استعماله."   ةموجه
مثال  وىلاأل جريوم  فالقديس  والرتف....اخل  والشهوات  الطمع  ضد  "كانت   

 
شعبان،  )  ١ حممد  احلميد  عبد  عبده،  أبو  عمر  االقتصاديحممد  الفكر  للتسويق  ،�ريخ  املتحدة  العربية    الشركة 

 .٢٧ص ،والتوريدات
 .٢٧ص املرجع السابق،) ٢
 .٤٠١ص يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مرجع سابق،  اتدراسإبراهيم كبة، ) ٣
 .٣٩٩ص املرجع السابق،) ٤
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يقول   والقديس  �كان  وابن جمرم  الغىن هو جمرم  وغسطني كان حيذر من  أ ن 
كون التجارة تصرف صاحبها عن وجه هللا كما كانت املسيحية على العموم 

الغينأن دخول اجلمل يف سم اخلياط  أترى   ويرى    ،١اجلنة"  سهل من دخول 
املؤرخني"  بع األأض  املسيحية  صراحوىلن  تدعو  التملك   ة كانت   ، لشيوعية 

بعضهم   و أويرى  مباشرة  إ�ا  الفردي  التملك  نظام  إللغاء  تدع  مل  �ا  أال  إن 
األ مظاهره  مجيع  حبيث  ساسهامجت  يف  إية  واحدة  تكون  العملية  النتيجة  ن 

 ٢احلالتني."

  ية اإلمرباطور قاليم  أسقطت روما على أيدى القبائل اجلرمانية وسيطر�م على   
تسيطر على   �قامة حكومة مركزية  اجلرمانية  القبائل  اجلمهوريةأقامت    ، رجاء 

املركزية   احلكومة  وقامت  االقطاع  لنظام  سيادة  حدث  الوقت  هذا  وىف 
االقتص احلياة  الفالحني وحتكموا يف  أراضي  على  "من    ،ادية�الستيالء  وكان 

مبعىن    ،يف العصور الوسطى  امغلقً   انه كان اقتصادً أخصائص النظام اإلقطاعي  
قطاعية متثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذا�ا منفصلة متاما عن  إن كل  أ

  ،وبذلك مل يكن يف هذه احلقبة حرية اقتصادية   ،٣ى."خر قطاعيات األسائر اإل
 يف السيطرة على احلياة االقتصادية.  وكانت الكنيسة تقوم بدور الدولة 

 ية سالماحلضارة اإل ) ٥

ويوجد �ذا النوع    ،يةسالمالد�نة اإل  مبادئيقوم االقتصاد يف هذه الفرتة على  
خصائص   عدة  االقتصاد  املصلحتني   ، يةأساسمن  بني  اجلمع  خاصية  منها 

 
 .٣٩٨صاملرجع السابق، ) ١
 .٣٩٩صاملرجع السابق، ) ٢
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واخلاصة اعتبار    ،العامة  عدم    مصلحةأي  الوقت  نفس  وىف  هدار  إالفرد 
  فقد "   ة؛وامللكية ودور الدولة يف هذا النظام هلا طبيعة خاص  ،مصلحة اجلماعة

صيلة يتصرف  أن هذه امللكية ليست ملكية  إومع ذلك ف  ، امللكية اخلاصة  قرَّ أ
هواه على  املالك  القول    ،فيها  لإل�وميكن  ظاهرية  ملكية  أل�ا    ،نسان�ا 

هللا."  وهو  األصلي  املالك  لشروط  العقيدة    .١خاضعة  تدخل  هنا  ويالحظ 
ن  إن امللكية � فأومبا    ،هذا الدين يف الفكر االقتصادي هلذه املرحلة  مبادئو 

األ هللاأليست    فرادملكية  لشروط  وختضع  ف  ،صيلة  امللكية إن  إولذلك  قرار 
ن "الدولة يف ذلك كله أفنجد    ؛ا�تمع ككل  ةاخلاصة مشروط دائما مبصلح

و  أ  ،هاأثر و  أتوازن بني مصلحة صاحب امللكية الفردية سواء من حيث كمها  
علي يعود  تصل  أ   ة،منها من �حي  هما  اليت  املضرة  و  أ  ه،غري   إىلو من حيث 

�حية    أفرادجمموع   من  هذه إف  ؛ ىأخر ا�تمع  صاحب  مصلحة  رجحت  ذا 
غريه قيدت الدولة حقه لتدفع ذلك ن رجحت مضرة  إو   ،امللكية ال ميس حقه

 ٢الضرر."

اإل احلضارة  يف  لألسالمساد  امللكية  حرية  للمصلحة   فرادية  التدخل   وكان 
واأل البضائع  انتقال  يف  حرية  هناك  كان  فقد  للمجتمع   فكار العامة 

"  ،واالشخاص العام  االجتاه  املأوكان  هي  الدولة  وهلا  و ن  لالقتصاد  العام  جه 
مثل تدخل الدولة لتنظيم العمل    ،حدود ضوابط شرعية معينةحق التدخل يف  

التجارية املالية كالسياسات    ، واملعامالت  السياسة  يف  الدولة  تدخل  وكذلك 

 
 . ٤٩ص ،١٩٨٣ ،عامل املعرفة ،واالقتصاد سالماإلعبد اهلادي على النجار، ) ١
 .٥٢ص ، املرجع السابق) ٢
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مثلة تدخل الدولة يف هذه احلضارة تدخل اخلليفة عمر بن  أومن    ،١الضريبية." 
لبعض   الدولة  لتملك  هلوذلك أل  ،٢السواد  ي ضاأر اخلطاب  الدولة  ملكية  ا  ن 

وبذلك ظهر يف ا�تمع امللكية العام وامللكية    ،يسالمفيها صاحل للمجتمع اإل
أل  ،اخلاصة الدولة  مللكية  "نظرا  على   رضوذلك  ريعها  توزيع  مع  السواد 

وال  ؛املسلمني املزدوجة  امللكية  مفهوم  الوقت  ذلك  يف  برز  تتضمن    يتفقد 
اخلاصة."  وامللكية  العامة  املل   ،٣امللكية  تغلبت  مصلحة وهنا  على  العامة  كية 

 امللكية اخلاصة مبا يتماشى مع مصلحة الدولة.

األأنالحظ   حرية  للنشاط   فرادن  موضوعه  مببادئ  مقيدة  االقتصاد  هذا  يف 
يف هذا   موالفاأل  ؛نتاجعن اإل  موالو حبس األأمثل االحتكار    ،االقتصادي

لأل ليس  فيها  فراداالقتصاد  يضر    ،حرية كاملة  ال  مبا  فيها  حريتهم  وتكون 
على االقتصاد والسيطرة   فرادا�تمع من سيطرة األ  ي وهذه القيود حتم  ،ا�تمع

التصرفات التجارية لتجميع األ النظام �حلرية   ،موالعلى كل  وهنا �خذ هذا 
هاذ  ،والتدخل بني  نظام خمتلط  املنطلقيأي  لألنين  احلرية  ولكن    فراد، حيث 

لت ضرورة  ��تمعالتدخل  تضر  ال  حىت  احلرية  هذه  " أوللدولة     ،نظيم    ن 
و  أو تنظيمه  أسواء ملراقبته    فراديباشره األ  الذيتتدخل يف النشاط االقتصادي  

 
العمر،  )  ١ هللا  عبد  اإلفؤاد  االقتصاد  وتطورهسالم�ريخ  اإل  ،ي  للتنميةسالمالبنك  اإلامل  ،ي  للبحوث سالمعهد  ي 

 . ١٣٣ص ،م٢٠٠٣،والتدريب
:  أرض)  ٢ اسم    السواد  على أطلقهو  النهرين  بالد  جنوب  تقع  اليت  الزراعية  األراضي  على  املسلمون  الفاحتون  ه 
 طراف دجلة والفرات وما بينهما. أ

 . ١٠٢ص فؤاد عبد هللا العمر، �ريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، مرجع سابق،) ٣
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ساءوا  أذا  إو  أ  فراد،عجز عنه األ  الذيوجه هذا النشاط  ألتباشر بنفسها بعض  
 ١مباشرة ذلك النشاط." 

خالقية دينية ال خيرج عنها  أن االقتصاد يف هذه الفرتة حمكوم ببنود  أنالحظ    
وهذا االقتصاد يبيح التملك    ، كل الدولة  يشمل   أي  ، ه وحكومتهأفرادا�تمع و 

األ ��تمع ككل  فرادوحرية  يضر  ال  مبا  يف    ،ولكن  الدولة  تدخل  ويكون 
واأل االقتصادي  للنشاط  املراقبة  طريق  عن  مشاريع وعمل    سواقاالقتصاد 

الثروة  ا�تمع وتوزيع  ولتنظيم   ،إلفادة  يكون رقايب  االقتصاد  والتدخل يف هذا 
ن هناك مفكرين  أفنجد    ؛ استخدام املوارد وضمان العدالة يف توزيع هذه املوارد

 داء مثل ابن تيمية كان يشجع امللكية اخلاصة وكذلك تتدخل الدولة لضبط األ
"بنيَّ  حيث  حيقق  ن  أ   االقتصادي  ال  عندما  تربز  الدولة  تدخل  جماالت 
الالزمة العدالة  اإل  ،االقتصاد  العقيدة  محاية  يف  دورها  على  ية  سالموركز 

محاية   على  وركز  الضعفاء  استخدام  وسوء  الغرر  ومنع  السمحة  والتعاليم 
  ٢امللكية." 

األ خلدون  بن  الرمحن  عبد  املفكر  احلقبةلفت  هذه  يف  ابن    ، نظار  راي  وقد 
للمجتمع  مهيةأخلدون   االقتصادية  االقتصاد أو   ،احلرية  يف  الدولة  تدخل  ن 

للمجتمع   خسائر  التدخل  أكربحيقق  هذا  من  ستعود  اليت  املكاسب    ،من 
األأورأى   من  الدولة  اليت ستحققها  املكاسب  والزراعة   نشطةن  التجارة  مثل 

ذا قايس  إ"  :فقال  ،الدولة من احلرية االقتصادية  هبكثري مما ستحصل علي  أقل
القليلة وجدها �لنسبة    ر�حالسلطان بني ما حيصل له من اجلباية وبني هذه األ

 
 .٥٢صمرجع سابق،  ،واالقتصاد سالماإلعبد اهلادي على النجار، ) ١
 . ١٣٢صفؤاد عبد هللا العمر، �ريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، مرجع سابق، ) ٢
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القليل"   أقلاجلباية    إىل للفردية ،١من  ابن خلدون  �ييد  وكما سيايت سنوضح 
 .وجعل دور الدولة كحارسة 

 احلديث�نيا :احلرية ودور الدولة يف الفكر 

 ن و التجاري    ) ١

التجاريني    أطلق التجارية رأمسال  أيًضا على  النظام    ،الية  ا�يار  مع  وقد ظهرت 
ر  متتلك  اليت  التجار  ظهور  ومع  األءاإلقطاعي  األ  ،موالوس    موال و�ذه 

� ومتويلهم  احلرفيني  جتميع  التاجر   ؛نتاجاإل  دوات استطاعوا  ذلك  بعد  فيتوىل 
املنتجات  هذه  انتقال    ،تسويق  يف  ودورها  اجلغرافية  االكتشافات  رو� أومع 

جديد   بشكل كبريز لعصر  التجارة  البضائع  ،ادت  تنقل  السفن   ، وكانت 
متميزةأو  اجتماعية  شخصية  التاجر  هامً   ،صبح  هنا  الدولة  تدخل   ا وكان 

 للتحكم والسيطرة على املعادن النفيسة.  

العصر حيث    فرادودور األ  فرادن نتحدث عن حرية األأيع  نستط ن  إ يف هذا 
منا كانوا هم إنفوذ يف احلكومة و   ي"املدن التجارية مل يكن كبار التجار جمرد ذو 

التجار يف هذا العصر حترتم وتعمل احلكومة لصاحل    أراء وكانت    ،٢احلكومة."
للدولة العمالت   نوجود الدولة ويوفرو   ن�م كانوا يؤمنو هؤالء التجار وذلك أل

مث جاءت الدولة القومية واليت "جاءت �لرابطة    .املعدنية من الذهب والفضة
انت  ن الدولة كوأل  ،٣التجار."   مصلحةالوثيقة بل احلميمة بني سلطة الدولة و 

 
 . ٣٤٦ص د . ت ،  ،دار الفجر للرتاث ،محد طاهرأحامد : حتقيق ،ن خلدون ب ) مقدمة عبد الرمحن١
 ٤٧،٤٦ص  د . ت ، ،عامل املعرفة ،االقتصادي املاضي صورة احلاضر�ريخ الفكر جالربيث، ) ٢
 ٤٩ص ،املرجع السابق) ٣
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لذلك "دعا التجاريون الدولة للتدخل الشامل يف    ،هي والتجار يف اجتاه واحد 
ن حرية التملك هنا  إوبذلك ف  ،١احلياة االقتصادية بقصد حتقيق ميزان جتارى." 

وكان دور الدولة وتدخلها هو محاية هلذه امللكيات يف    ،كانت كاملة للتجار
 صورة محاية التجار ومصاحلهم.

 الطبيعيون   ) ٢

فرنسا يف  الفكر  هذا  االقتصادية  ،ظهر  الظواهر  بتحليل  قاموا  ويعترب    ،وقد 
من دافع عن حرية التجارة غري    أولفهم    ،مذهب احلرية  والطبيعيون هم واضع

االقتصاد    .املشروطة النشاط  يف  الدول  تدخل  بعدم  الطبيعيون  يف  أو�دى  و 
األؤ ش األإوضرورة    فراد، ون  لتوجيه    فرادعطاء  لتحقيق حرية كاملة  جهودهم 

واليت ال   الشخصية  الدولة  عارضتتمصاحلهم  اتبعوا    ،مع مصاحل  فقد  وبذلك 
املدرسة الكالسيكية يف عدم تدخل الدولة يف النشاط التجاري وسيادة احلرية  

 االقتصادية.

الطبيعية     للقوانني  الفكر  أمهيةكان  الطبيعيون مبد  ؛يف هذا    ا، هامً   أً فقد "قرر 
ن حتركه  أا حىت ميكن للقوانني الطبيعية  االقتصادي حرً   وهو وجوب ترك النظام

الطبيعيون    ييناد  هوبناء علي  ،حركة منتظمة وتوجه تلقائيا حنو التوازن الطبيعي
ن العيوب  مربرين ذلك �  ، بضرورة عدم تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي

اجلهل �لقوانني   إىلا  أساسمنا ترجع  إاليت لوحظت على التنظيمات االقتصادية  
  . ٢ون االقتصادية وفقا لسياسة التجاريني." ؤ الش   تدخل الدولة يف  إىلالطبيعية و 

 
 ١٠٢ص مرجع سابق، ،�ريخ الفكر االقتصاديحممد عمر أبو عبدة، ) ١
د . ت    ،ةمؤسسة كتب عربي  ،نظرة �رخيية مقارنة  :يسالماالقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلزينب صاحل األشوح،  )  ٢
 .١١٣ص، 
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التبادل   من  االقتصاد  يف  االهتمام  بنقل  قاموا  ن  أ واعتربوا    نتاجاإل  إىلوقد 
 . افائضً  ئينش  الذيهو  نتاجإلا اإمن و  افائضً  ئالتبادل ال ينش 

  أصحاب وكان    ،تبىن لذلك الطبيعيون احلرية االقتصادية وتقليص دور الدولة  
ومن مظاهر هذا    ،سري احلياة االقتصادية  إىل يف نظر�م  نيهذا الفكر " متفائل 

ويسعى يف ذات الوقت   ،ن كل فرد يسعى لتحقيق مصلحته الذاتيةأالتفاؤل  
اجلماعة  إىل املصاحل  إى  أخر وبعبارة    ،حتقيق مصلحة  بني  تلقائيا  توافقا  مثة  ن 

 ١وبني مصلحة اجلماعة."  فرادالذاتية لأل

 الكالسيك  ) ٣

بصفته   االقتصاد  ظهور  يف  الفضل  صاحبة  هي  الكالسيكية  املدرسة  تعترب 
احلديثة وصياغة    ، العلمية  وحتليل  مبناقشة  الكالسيك  قام    أفكارحيث 

والتجارينيالطبيعي ال  ،ني  التجارية  رأمسوطوروا  و   إىلالية  جديد    هيشكل 
الصناعيةرأمسال الكالسيكية  أ وقد    ،الية  املدرسة  قدم    الذيو   ،مسيث  آدمسس 

اليت يؤخذ �ا    فكارالعديد من األ وعندما حتدث   ،يومنا هذا  إىلاالقتصادية 
للنشاط  أ  إىل  أشار  فرادمسيث عن حرية األ  آدم الرئيسية  الوحدة  الفرد هو  ن 

اخلاصةأو   ،االقتصادي من مصلحته  بدافع  يعمل  الفرد  هذا  ن  إ  "  :وقال  ،ن 
اخلاص   به كل رجل يف عمله  يتمتع  اليت  امللكية  األإحق  احلق    ، قدسمنا هو 

األ هو  ما  بقدر  لالنتهاك  القابل  ملكية  وىل األ  ساسوغري  لكل   ، ٢ى."ر أخ 
وسيلة   احلرية  �عتبار  االقتصادية  احلرية  سياسة  بتطبيق  الكالسيك  و�دى 

و أساس االقتصادية  املشكالت  حلل  وفعالة  التوازنإية  يتحقق   ،عادة  وكذلك 
 

 . ١٤٢صمرج سابق،  ،ريخ الفكر االقتصاديحممد عمر أبو عبدة، � )١
 . ١٨٠،١٧٩ص  ،حسىن زينة : ترمجة، االسرتاتيجية اتدراس معهد ال ،ممثروة األآدم مسيث، ) ٢
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اإل  أكرب من  "وكانت    نتاجقدر  املستهلكني   رغبات  توصياته  ألتحقيق  قوى 
الدعوة   هو  العامة  �لسياسة  يتعلق  الداخلية    إىلفيما  التجارة  حرية 

  ١واخلارجية." 

التدخل احلكومي غري ضروري و أيرى الكالسيك     ،نه يقرتن بعدم الرفاهيةأن 
للتدخل احلكومي وهو اقتصار التدخل على   أدىن  اووضعت هذه املدرسة حدً 

لتوافر األ الشفافية  وتوافر  املنافسة  ومحاية  امللكية  حقوق  ومحاية  والعدالة  من 
ويقتصر دول الدولة على دور احلارسة للنشاط االقتصادي واحلرية    ،املعلومات 
هي اليت حترك النشاط    فرادن املنفعة اخلاصة لألأويرى الكالسيك    ،االقتصادية

من أوجند    .قتصادياال الكالسيكي  االقتصاد  يف  اخلاصة  املنفعة  "سيطرة  ن 
دا بواسطة يد خفية  ان الشخص يكون مقأ  حتليل مسيث لدور اليد اخلفية تعين

والرق للتقدم  حتفزه  وفق    ،ي واليت  اخلفية  اليد  لعمل  االقتصادي  والتطبيق 
فعالية  أكثر ن احلكومة تكونأن االقتصاد الطبيعي هو أاالقتصاد الكالسيكي 

دورا والوجه املقابل لذلك هو   تؤديال  أيف االقتصاد عندما تكون سلبية مبعىن  
و تدخل أميارسه دون قيود    الذين يكون الفرد هو  أمبعىن    ،احلرية االقتصادية

 ٢تعظيم منفعته اخلاصة."  هو يف هذا النشاط االقتصادي هوحمرك ،من الدولة

 ماركس  ) ٤

عن   ماركس  الفرديةحتدث  تفش   ،امللكية  ال  يوكيفية  وظلمها  رأمسسلطة  ايل 
ماركس    ،للعامل امللكية  أويرى  ر   . ظلم  إىل  تؤدين  ن  أماركس    أى"لقد 

تنبع من    هيو   ،السلطة هي احلقيقة اليت ال مهرب منها يف احلياة االقتصادية
 

 .٨١ص مرجع سابق، ،�ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضرجالربيث، ) ١
 .١٢٤ص  ،٢٠١٩ ،دار الفكر اجلامعي ،االقتصادي�ريخ الفكر رفعت السيد العوضي، ) ٢



-٤٥٦- 

املمتلكات  لل   ،حيازة  الإ  ،ايلرأمسو�لتايل هي ملكية طبيعية وحتمية   ايل رأمسن 
العمل بوصفه خ  يميش  يتبعه مالك قوة  املقدمة    ول األ  ،اآدمخبطى واسعة يف 
وديع    خر واأل  ،ومظهر انكباب على العمل  تكلفةوبسمة م  مهية سيماء األ  هعلي

ماركس فكرة امللكية وحرية امللكية    عارض  فكارومن هذه األ  ،١خملوع الفؤاد."
السلطة  تؤدي�ا  أ  أىور  تفاوت  يف  وكذلك  ا�تمع  يف  الدخل  يف   ؛لتفاوت 

بني    أكد"فقد    ؛السلطة  زادت الثروة    زادت فكلما   السابق  االرتباط  ماركس 
رستقراطية ومالك األراضي ........ كما  قطاعية واألالسلطة وبني الطبقات اإل

ال سلطه  متتد  رأمسان  فهي  مؤسسته  حدود  على  تقتصر  ال  ا�تمع    إىلايل 
                  ٢ولة." والد

االحتكار   مثل  االقتصاد  يف  املشكالت  بعض  الظلم  هذا  من    وتدين   ،نبع 
الدخل  ،العمال  أجور توزيع  الفكر   ،وسوء  ظهر  االحنرافات  هلذه  فعل  وكرد 

حالل امللكية العامة مكان امللكية اخلاصة ليكون اهلدف هو  إاالشرتاكي ليؤيد  
حالل حاجات اجلماعة بدال  إو   ،شباع احلاجات اجلماعية وليس حتقيق الربحإ

 .فرادوطالب بتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية لتشرع وتوجه األ ،من الفرد

 كينز     ) ٥

ال  مرَّ  به سنة  أايل �زمة كادت  رأمسالنظام  تطيح    الذيو   ،لوال كينز  م١٩٢٩ن 
النظام هذا  قلب  من  والفشلأ  الذيو   ،جاء  االنتهاء  من  النظام  هذا  ،  نقذ 

 " ال  حيث  النظام  واملعتقد يف  املرتبطة �حلرية  قدرة كينز  نه  أ يف    ايلرأمسمتثلت 
ال النظام  جزريرأمسجعل  حتورات  يقبل  قبول أ و   ،فيه  ةايل  التحورات  هذه  هم 

 
 .١٥٠ص ،جالربيث، �ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضر، مرجع سابق ) ١
 . ١٥١،١٥٠ص  ،املرجع السابق) ٢
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ايل ومل رأمسن كينز من قلب النظام الأ  يعين  وهذا  ،١الدور االقتصادي للدولة"
للخروج    املبادئتعديل جزء من هذه    حاولينقلب عليه وعلى مبادئه بل هو  

 زمة الكساد العظيم. أمن 

يقرتب من  أاستطاع كينز   امللكية اخلاصة ومل  يقرتب من   ، اليةرأمسال  مبادئال 
�رائه   استطاع  احلياه  أولكنه  الدولة يف  دور  يعزز  املساس  ن  دون  االقتصادية 

  ،رؤية كينز اجلديدة  إىلن يغري فكر الدولة  أ"  ذلك واستطاع ك  ، �مللكية اخلاصة
الدولة   الدستور    ةجيابيإ جراءات  إواختذت  تغيري  طريق  عن  الوطين  لالقتصاد 

�ملس  واضحا  التزاما  ليجسد  الكاملةؤ االقتصادي  العمالة  عن  احلكومية    ،ولية 
نشاء  إومت    م،١٩٤٦مل قانون الوال�ت املتحدة عام  صبح قانون التوظف الكا أو 

مما يوضح االعرتاف السياسي �لدور    ،ولني االقتصادينيؤ جملس الرئيس للمس 
الكينز أونالحظ هنا    ،٢كينز."   فكاراهلام لالقتصاديني وأل مجع   ين االقتصاد 

هي نقل للنظام   فكاروبذلك تعترب هذه  األ  ،بني امللكية اخلاصة ودور الدولة
انعدام دور الدولة واعتبارها حارسة  رأمسال النظام    إىلايل من  دولة متدخلة يف 

 االقتصادي مع عدم املساس �مللكية اخلاصة. 

 

 ثاين  البحث امل

 تقسيم العمل والسوق  

 
 . ٢٧٤ص مرجع سابق، ،ريخ الفكر االقتصادي�رفعت السيد العوضي، ) ١

٢   ) the collected works of  James M Buchanan – volume ٨ Democracy in  Deficit    - 
the political legacy of lord Keynes – p ٣١   .  
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النظام  ننا نتحدث عن  إعند التحدث عن تقسيم العمل يف العصور القدمية ف 
فمع "تطور امللكية قام تدرجييا حق    ؛ السائد يف هذا الوقت وهو نظام العبودية

فالقريب املعدم   ، أيًضاملنتجات العمل فحسب بل للمنتج نفسة    يسامللكية ل
العملية (االستثمارية) بل  أو  أ الناحية  سري احلرب يصبح عبدا ليس فقط من 

التنبيه  ،١." أيًضاوقانونيا   القدمية أ  على  وجيب  احلضارات  العمل يف  تقسيم  ن 
فكان    ؛والعصور الوسطى مل يظهر �لصورة اليت هو عليها يف العصور احلديثة

للحِ  تقسيم  هو  قيام جمموع  ،فرَ التقسيم  األ  ةأي  معينه    ةبعمل حرف  فرادمن 
 يظهر  ما التقسيم الدقيق للعمل على الصورة احلديثة ملأ  ،و التجارة أكالزراعة  

العصور هذه  الزراعةأوجند    .يف  عن  احلرفة  "انفصلت  قد  هو   ،نه  هذا  وكان 
للعمل  االجتماعي  اإل  ،التقسيم  تقسيم  الزراعة أساسفرعني    إىل  نتاجومع  يني 

   ٢املعد مباشرة للتبادل."  نتاجواحلرف ظهر اإل

  : تقسيم العمل والسوق يف الفكر القدمي والعصور الوسطى أوال

 احلضارة املصرية القدمية ) ١

 تقسيم العمل

العصور احلديثة  العمل مثل  القدمية مل تكن فكرة تقسيم  املصرية    ؛يف احلضارة 
الدولة تتبع  العمالة  معظم  يف    ،فكانت  تدخل  من  للدولة  ملا  وذلك كان 

األ وكانت  احلكومة  أعمال  إىلمقسمة    عمالاالقتصاد؛  الوظائف  و  أ   ،يف 
حكومية عظيمة؛ وكانت الدولة    أعمالو  أ  ،حرة كاحلرف والصناعات   أعمال

 
 .١٥٧ص   رجع سابق،يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، م اتدراس، ةبراهيم كبإ) ١
 .١٦٢ص  ،املرجع السابق) ٢



-٤٥٩- 

ففي بعض العصور كانت الدولة    ؛ الكبرية  عمالصاحبة السيطرة على كل األ
العمال على  مقسمني    ،تسيطر  العمال  هؤالء  صغرية    إىل"وكان  و  أفرق 

سرى احلرب كانوا خيصصون أن  أوالظاهر    ، ةو هيئات صناعيأمجاعات كبرية  
املناجم    عمالألألشق ا امللكية...ومل  أو يف ضياع احلكومة  أيف  املصانع  و يف 

شاء   فيهم كيف  التصرف  يف  احلق  له  سيدهم  بل كان  حقوق  أي  هلم  يكن 
 ي عملويقومون له �

 ١يريده"  

مثل الزراعة والرعي والنسيج وكلها    ة مجاعي  أعمالكان هناك يف هذه احلضارة  
كان البد من   نه "أمن احلرف فنجد    نواعحتتاج ملتخصصني يف هذه األ  أعمال

وكانت هذه بطبيعة احلال    ،لرتبيه عدد عظيم من املاشية  ةوجود مزارع شاسع
تدار هذه املزارع احليوانية كان    يولك  ،٢موجودة يف مصر يف العصور القدمية" 

ع وجود  من  احليوانية  ةمالالبد  املزارع  هذه  على  لإلشراف  وكذلك    ، منتظمة 
وجود  على  تدل  احلضارة  هذه  يف  الكتان  من  املصنوعة  املنتجات  كانت 

الصناعة  ةمنظوم " إحيث    ،هلذه  يف    ن  عليها  عثر  اليت  القدمية  األقمشة  كل 
  ةوهذا يؤكد وجود عمال  ، ٣من الكتان"  ةاملقابر املصرية القدمية كانت مصنوع

 الكتان.  صناعةل ةمنظم

عداد كبرية من  أ  إىليف احلضارة املصرية القدمية عظيمة وحتتاج    عمالكانت األ
األ هذه  إلجناز  وتنظيم  من    ؛العظيمة  عمالالعمال  طوائف  جتهز  "فكانت 

 
 ٢١٢ص ،اجلزء الثاين  ،سليم حسن ،) موسوعة مصر القدمية ١
 .١٠٩ ،اجلزء الثاين  مرجع سابق، ،موسوعة مصر القدميةسليم حسن، ) ٢
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حتت   املختصني  األإالعمال  وتعد  ومفتشني  عمال  رؤساء  ساطيل  شراف 
وكانت احلكومة منفردة  ،  الت ومهام...آل وما يلزمهم من  والقوافل لنقل العما

�ستغالل احملاجر واليت كانت تستوجب بطبيعة احلال اخنراط عدد عظيم من 
فكانت    ، حتتاج لعمال مهرة  ةفني   أعمالكانت هناك    .١العاملة فيها."   يدياأل

كان امللك يقدم هلم "اهلدا�   ،الدولة يف بعض العصور توفر هلم الراحة والغذاء
و�لتايل كان هناك شغف من العمال   ،صناعةالاليت توزع على مهرة العمال و 

النقوش    تقان...غاية يف اإل  أعمال  نتاج� اليت    طعمةاأل  أنواعوتنقل  املختلفة 
احملاجر."  يف  للعمال  تقدم  "الطعام  و   ،٢كانت  لعماله  امللك  رسائل  من  كان 

يل   تعملوا  حىت  صحيح  وجه  من كل  حوائجكم  ولقد كفيت  حولكم  غزير 
حمب يوم  ،  ...ةبقلوب  عليكم  مير  ال  حىت  لكم  �لغالل  مكدسة  فاملخازن 

من خبز وحلم    ئت لكم املخازن من كل شولقد مأل،  حتتاجون فيه للطعام...
وعطور... ومالبس  ونعال  من ،  وفطائر  ليؤمنوكم  خلقا كثريا  عينت  وقد 

 ٣اجلوع"

 ، ومن خالل التخصص كان ينبع تقسيم العمل  ،كان هناك ختصص يف العمل
مشرت  �موعات  تقسيم  عمل كبري  كةوهو  ومن   ،يف  ختصصه؛  عامل  ولكل 

منهم املرجو  العمل  ينتج  التخصص كان  العمال   كان  "و  ، خالل هذا  بعض 
اليت تدل على واجبا�م اخلاصة بينهم ما    ؛يوصفون �أللقاب  فمثال جند من 

و صناع جبس  أحجار  أو قاطعوا  أو صناع  أو حفارون  أ�م حناتون  مييزون � 

 
 .٢٠٦ص املرجع السابق، ) ١
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�م  أويقول سليم حسن  ،١و صانعي فخار." أحيا� بنائني أوهم الذين يعتربون 
� تفيد  نقوش  على  ذهب  عثروا  موظف  "ومعه    إىلن  معينه  من    ٣٠٠جهة 

ن  أوهذا يؤيد    ،٢)ينأحجار اهلرم امللك (أمن احلجارين ليقطعوا    ٢٠٠و  ،الرماة
 واحلرف. عماليف األ اهناك ختصصً 

صناعي  مشاريع  هناك  القدمية  ةكان  املصرية  احلضارة  تتبع    ،يف  ولكنها كانت 
لذهب والنحاس يصنعان  فكان "ا  ؛ شرافهإامللك لتصنيع كل ما حيتاجه وحتت  

برقاب يعملون  واجلوهريون ،  رؤساء...  ةبوساطة صياغ  الصياغ  وقد كان هؤالء 
األ جموهرات  املالكة...و يصنعون  الكتانية    أنواعسرة  واملنسوجات  النبيذ  من 

واأل احملفوظات  وورق  و الدقيقة  واملطعم  املرصع  والعطور    أنواع�ث  الزيوت 
املاهرة اليت كانت    يديكانت خترجها األ  األشياء ة....كل هذه  خر اواألواين الف

 ٣تعمل يف املصانع امللكية." 

 السوق 

ينقسم   القدمية  املصرية  احلضارات  السوق يف  داخلية   إىل كان  وسوق    ،سوق 
فأما    ، خارجية �تج من التجارة اخلارجية يف هذه احلضارة مع البالد ا�اورة هلا

"يف كل   فكانت  الداخلية  يف    مدينةالتجارة  السوق  يقام  قرية كان  وىف كل 
العمومية يف    ، احملال  هناك  يتقابلون  والفالحون  املدنيون  معينأوكان    ةوقات 

املتنوعة تون من كل حدب وصوب راجلني فكان القوم �   ؛ ويتبادلون سلعهم 
و  أو يف زوارقهم النيلية كل منهم حيمل منتجاته الزراعية  أو على ظهور محريهم  أ
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... من    الصناعية  احلياه  خر األ  األشياء ومئات  يف  تستعمل  اليت كانت  ى 
رقيقي   فرادالعامة يف هذه احلضارة "لأل  سواقكما كانت األ  ١اليومية العادية." 

حيتاجون   فيما  بينهم  املبادالت  لقيام  املختار  املكان  هي  من  إاحلال  ليه 
واملصنوعات  طيلة    .املأكوالت  يكفيهم  ما  يدخرون  املدن  سكان  وقد كان 

كما كان الفالح يبيع ما عنده ويعود حامال معه قالدة    ،سبوع من اخلضراأل
ويقول كذلك سليم    ،٢"عياد.و حذاء ينتعله يف األأ و قارورة من العطر  أمجيلة  
 منظر كشفنا عنه  أخر " :حسن

  .٣هو منظر للسوق املصري وتبادل السلع ووضع الذهب ووزنه"  

يف هذه احلضارة متثل قوة تبادل هذه احلضارة مع الدول   أيًضا  سواقكانت األ
هلا  ا�اورة  ،ا�اورة  تسعى هلذا  أو   ،وكانت هذه احلضارة متصلة �لدول  حيا� 
) يف عصر هذا الفرعون  (وين  أعمال  أخرما أ " :فيقول سليم حسن ؛االتصال

األ الشالل  عند  اخلمس  القنوات  حفر  ....    ولفهو  السفن  سري  لتسهيل 
  عامة شرع يف تنفيذها يف  ةمن سياس  ان حفر هذه القنوات كان جزءً أوالظاهر  

وحتسني    ،وتنطوي على كشف كل اجلهات كشفا منظما  ،عهد هذا الفرعون
على   والعمل  التجارة  من إطرق  ولقد كان  النوبة....  وبالد  مصر  بني  منائها 

النوبة   وبالد  مصر  بني  التجارة  وتسهيل  الطريق  هذا  فتح  قامت أجراء  ن 
 .٤رحالت التوغل من جماهل هذه البالد" 
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احلضارة  إىلسليم حسن    أشار هلذه  اخلارجية  السوق  خوفو  أو   ،قوة  امللك  ن 
جتاري "بعالقات  يتمتع  عصره  أل  ةكان  حني  اليت    خر من  القبائل  بعض  بني 

وقد كان قيام   ،النيل وبعضها  يكانت تسكن الصحراء �لقرب من حافة واد
اجلنوب  جهة  من  وخباصة  ميسورا  العالقة  هذه  أل  ،هذه  يسهل  النيل كان  ن 

على جدران    ةننا عثر� على صور مراكب منقوشإ"  :كذلك يقولو   ،١  التجارة"
سيويون شبه  أوقد وجد فيها قوم    ،عظم حجما من السفن النيليةأهذا الطريق  

مما يدل على العالقة بني    ، من بالد سور�  ةتيآوهذه املراكب بال شك    ،يسر أ
 .٢بل وسيطرة مصر عليها بعض الشى" ،البلدين ىف هذا العصر

 احلضارة اليو�نية   ) ٢

 تقسيم العمل

والتجارة والصناعة  الزراعة  على  تقوم  اليو�نية  احلضارة  لنظام   ،كانت  ونظرا 
نظام العمل السائد   وكان  ،سيطرة الدولة على األراضي الزراعية وعلى ملكيتها

العبودية نظام  النظام  أفنجد    ؛هو  يف  سيادة    الزراعين  مالك  هو  "امللك 
�لوراثةرضاأل صغار  مزارعون  املزارع  ،...حيرسها  هؤالء  مييز  هو نيوما كان   
بدقة   يوكان هذا النشاط يسو   ،حرارا يف نشاطهم االقتصاديأ�م ما كانوا  أ

ومل يكن الفالح قادرا على   ،بتحديد طبيعة وكمية املزروعات املسموح بزراعتها
ومل يكن العمل يف    ،٣غرامة ضخمة."   داءوكان يلزم �  ،كتوبة تغيري الضوابط امل

  أ سو أحرارا ولكنهم "يعيشون  أ �سا  أ بل كان فيهم    ،الزراعة يقتصر على العبيد
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ومن    ،ذنال �إى  أخر قبيلة    إىل بقبيلتهم وليس هلم االنتقال  نيالشروط مرتبط 
يعاد �لقوة ويؤد يشكلون   ي خيالف  امللكيون  املزارعون  غرامة �هظة....وكان 

الرعية دقيق   ، مجهرة  بتنفيذ  مشلولني  وااللتزامات  �لضرائب  مرهقني  وكانوا 
وكانوا مرتبطني كليا �ملزارعني العاميني �ملراقبني و�ملوظفني من كل    ،لنشاطهم

 .١منط وصنف." 

  ،العبودية ومركزية احلكمبسبب    يف احلضارة اليو�نية  امقيدً كان شكل العمالة  
اختلفت   ساسوكان األ العبودية وذلك مهما  اليو�نية هو  للدولة  االقتصادي 

  هاستثمار العمل العبودي على اختالف مصادر   هو"  ساس وكان األ  ، شكاهلاأ
�لعبيد...اخل)  ،(حروب  (زراع  ،جتارة  االقتصادية  القطاعات  مجيع   ، ةوىف 

البسيط)    ، )صناعة  ، جتارة  ،ةمالح (التعاون  نوع  من  العمل  تنظيم  وقد كان 
ز�دة  أمن ش  الذي العملإنتاجنه  العمل  أكما    ،ية  تقسيم  تطور   إىل دى  أن 

يف   خاصة  وازدهارمها  والتجارة  احلرف  ما  و   ،٢  نا." ي ثأتطور  العبيد كثريا  كان 
حىت   األراضي  مالك  على  سرا  أ�م  إيثورون  خيربوا  "كانوا    أدوات حيا� 

  هياضطرا�ت مكشوفه �لقوة وتنت  إىلوقد يتحول غضبهم    ،وحيوا�ت العمل
احلقول."   إىل وتدمري  اإلأثر وقد    ،٣  سرقة  منو  على  العبودية  حيث    ،نتاجت 

اإلأ قوى  منو  دون  "عقبة  املزر   ،نتاجصبحت  الوضع  بسبب  لقوة    يوذلك 
و ساساأل  نتاجاإل النظام  يف  اإل  ،العبيد  هيية  غري  وتعرضهم  نسانوظروفهم  ية 

 . ٤  للموت السريع ونضوب حيويتهم."
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له شكل خاص اليو�نية  احلضارة  الصناعة يف  العمل يف  فكان شكل    ، كان 
األ  �ً سر أالعمالة   الورشة)  (تقوم كامل  داخل  �لعمل  عمالة  سرة  مع  يتداخل 

ثينا ورشات صغرية يعمل  أ"فكان يوجد يف    ؛العبيد يف التصنيع يف هذه الورش
وكان    ،١  "أكثرحيا�  أو عبدان و أسرة كلها يساعدهم غالبا عبد  األ  أفرادفيها  

ورش   مؤسسيها  أهناك  العبيدو   ،جانبأغلب  الورش  هذه  يف  و يعمل  كانوا  ، 
والرتوس والدروع  األسلحة  واآلالت  وكا  ، يصنعون  املصابيح  تصنع  نت 

فنجد يف    ،التقسيم التقين للعمل  املوسيقية....اخل ونالحظ هنا بداية ظهور "
ون يشحذون وغريهم يسقون املعدن  أخر ورش التعدين البعض يطرق احلديد و 

الفخار صناع  تستخدم  السرياميك  األواين   ،وورش  لتزيني  ودهانني  ورسامني 
 ٢املنزلية." 

يف مجهورية    ان لتقسيم العمل حظً أذا نظر� للفكر يف هذه احلضارة سنجد  إ
األ  ،أفالطون مواهب  الختالف  نظرا  التقسيم  هذا  هذه   فرادوجاء  يف 

فكر    ،اجلمهورية  األ  أفالطونففي  بعض  والبعض   فرادكان  للحماية  يصلح 
و   خراأل للتجارةأخر للحكم  فكر    ،ون  يف  التقسيم  نش إ"    أفالطونوكان    أمنا 

حاجات   وتعدد  جهة  من  الناس  بني  الطبيعية  املواهب  الختالف  �لضرورة 
تقسيم العمل بصورته   أفالطونولكن مل يدرك    ،٣  ى." أخر من جهة    نساناإل

توصل   بعد  آدم  ه ليإاحلديثة كما  فيما  لظهور  ،مسيث  التخصص    ونتيجة 

 
 .٣٢٦ص احلضارات القدمية، ترمجة: نسيم واكيم اليازجي، مرجع سابق، ) ١
 .٣٢٧،٣٢٦صاحلضارات القدمية، ترمجة: نسيم واكيم اليازجي، مرجع سابق، ) ٢
 .٣٤٢ص يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مرجع سابق،  اتدراسإبراهيم كبة، ) ٣
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البسيطة يف هذه احلضارة لظهور األ العمل  إحيث  "  سواق بصورته  ن تقسيم 
  .١  نشوء التجارة"  إىل�لضرورة  ي(التخصص) يؤد

 السوق 

سوقً  اليو�ن  يف  السوق  وسوقً   اكانت  السوق   ،خارجيه   اداخلية  وكانت 
املهن تطور  على  يتوقف  التجارة  ورواج  احمللية    ، الداخلية  "التجارة  وكانت 

سلعية  أساس جتارة  سوق و ا  النموذجي  ،جتارة  ممثلوها  اجلوالني و وكان  الباعة  ن 
السوق    ،احلانوتينيو  يف  مكان  مدينة  لكل  مركزها    الذيوكان  و أيشكل 

العامة واملعابد   ة: ة رف خاص لكل بضاعومث  ، وسطها تتجمع حوله الصروح 
اخل  ،مسك  للنخاسة  ،فخار�ت.  خاص  من   ، ومكان  العام  امليدان  هذا  وىف 

الكربى   مكاتبهم كل    يزاولاملدن  وراء  القابعون  واملرابون   أنواع املبادلون 
جراء  إو   ، طالبيها  إىلرساهلا  ويتلقون الفضة مكدسة يكلفون �  ، العمليات املالية

وغريها عالية    ،الصفقات  الفوائد  االرتياب   ،)%  ١٨(وكانت  حالة  ويف 
  .٢  ")%  ٣٦( إىلواالضطراب التجاري تصل 

الغزوات  بسبب  اخلارجية  جتار�ا  اليو�ن يف  الغزوات    ؛ توسعت  هذه  ففتحت 
ا جديدة ووسعت نفوذ الدولة املايل فكانت "املراكز التجارية والصناعية  أسواق

القدمية   اليو�ن  البحر اخلارجيةالكربى يف  بتجارة  وذلك أل�ا كانت    ،تشرتك 
للقمح وخشب البناء واليد العاملة (العبيد)....وكانت مراكب التجارة   ةحباج

البحر  ساحل  من  جتلب  مثال كانت  اليو�ن...فأثينا  �جتاه  تبحر  اليو�نية 
  يوتستورد الربونز والربد  ،سود ومصر القمح واملاشية والسمك واجللود...اخلاأل

 
 .٣٤٢ص ،املرجع السابق) ١
 .٣٢٨ص  ،احلضارات القدمية، ترمجة: نسيم واكيم اليازجي، مرجع سابق) ٢
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الزيتون   زيت  تصدر  املستوردة  البضائع  مصر....ومقابل  من  الكتان  ونسيج 
والرصاص...اخل  والرخام  األ  ،والعسل  األوقد كشفت  التجارة  سعة    ةثيني�ر 

األ اليو�نية  والصناعة  التجارة  الداخلية  خر ومراكز  التجارة  ى...وبعكس 
 ١مبرابح هائلة."  الصغرى كانت التجارة اخلارجية الضخمة �يت

 

 احلضارة الرومانية  ) ٣

 تقسيم العمل
حيث كانوا  العبودي  النظام  �موع  االقتصادية  القاعدة  "ميثلون  العبيد  كان 

اإل ميادين  مجيع  يف  �إلضافة    نتاجيعملون  استثناء  يف    إىلدون  عملهم 
البيوت....فكان العبيد يعملون كسواق للعربيات اخلاصة وفالحني يف احلدائق  

 .٢  " خلإريتني....املنزلية وكتاب وسكر�

تلج الرومانية  الدولة  ت  أكانت  لكى  األز للحروب  العمل من  قوة  سرى يد من 
على   -كان قد مكن    الذيالذين يتحولون لعبيد وكان "النظام العبودي هو  

ولذلك كان    ،٣  من تقسيم العمل بني الصناعة والزراعة"  -  نطاق واسع نسبيا
وكان ملفكري الرومان موقف من   ،العمل يف العصر الروماين يف صور عبودية 

املذكور نظاما طبيعيا كما كان يؤكد  أفبد  ؛الرق النظام  وا "يشككون يف كون 
اليو�ن... وعندما بد انتهاء    أفالسفة  نتيجة  العبيد من اخلارج ينضب  جلب 

 
 . ٣٢٩،٣٢٨ص احلضارات القدمية، ترمجة: نسيم واكيم اليازجي، مرجع سابق، ) ١
 . ١٧٣ ، صيف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مرجع سابق،  اتدراسإبراهيم كبة، ) ٢
 .١٩٨ص ،املرجع السابق) ٣
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النظا تزعزع جمموع  الرومانية  الفتوحات  الروماين  فرتة  االقتصادي  كان   الذيم 
 .١  الصناعة والتجارة"  يترد إىلدى ذلك أوقد  ،قائما على عواتق العبيد

احلديثة بصورته  العمل  تقسيم  وليس  املهين  التقسيم  الروماين  العصر    ، ساد يف 
" احلرفية    فقد  والصناعة  التجارة  للمدن    أساسكانت  االقتصادية  احلياة 

احلريف املنزيل الواسع االنتشار كان جزء كبري من   نتاججانب اإل  إىلف  ؛الرومانية
على   وحدات كبرية  يف  يتم  يف  إ  أساس الصناعة  وخاصة  احلريف  العمل  جارة 

نوع من التخصص    أوقد نش   ،الصناعات التصديرية والصناعات املاهرة الدقيقة
يف  قل األ الدقيقة  أنواعيمي  �لصناعات   ،الصناعة  مثال  صيدا  فاختصت 

الربونزية  ، الزجاجية �لصناعات  السويسرية  املدن  فرنسية   ، وبعض  ومدن 
 . ٢خل" إسيا الصغرى �لصناعات الغذائية...أومدن يف  ،�لصناعات اخلزفية

يف   العمل  يف  التخصص  البناء    يةاإلمرباطور يظهر  عملية  يف  متجلى  الرومانية 
�ا كانت عملية "حسنة التنظيم عظيمة التخصص فكان حاملو  أ  مثال؛ فنجد

األاأل يقطعون  ويوردو�ا شجار  األ  ،شجار  يصنعون  اخلشب   ، �ث وصناع 
األ خيلطونهوصانعوا  األ  ،مسنت  يضعون  يثبتون    ، ساسواملشيدون  والقباءون 

احلوائط  ،العقود يرفعون  اجلدران  �جلص  والطالسون  ،ومقيمو    ،يطلو�ا 
يف   هيا و أدوا�الصحية يصنعون    دوات وصانعوا األ  ،واملبيضون يطلو�ا �جلري

    ٣  �لرخام." رض�بيب من الرصاص وكان املبلطون يفرشون األأالغالب 

 
 . ٣٥٥،٣٥٤ص املرجع السابق، ) ١
 ١٦٥ص  ،يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مرجع سابق اتدراسإبراهيم كبة، ) ٢
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"اعتمد يف نظريته عن تقسيم العمل االجتماعي على    الذيمسيث    آدمن  أجند  
�ما  يف مؤلفا�ما �   ةخرييني يعرتفان صراحن األأال  إكتا�ت هيوم وهجسون  

  ١  مدينان �لشئ الكثري حول هذه النظرية للكتاب الرومان." 

 السوق 

وذلك بسبب    ، مل يسبق له مثيل  ااتسعت التجارة يف احلضارة الرومانية اتساعً 
اإلإ "هناك    دارةصالح  وكانت  النقل  ووسائل  و   أسواقواحلكم  ى  أخر يومية 

ويرقبون    أصحاب وكان    ، دورية املوازين  املشرتين وخيسرون  يساومون  احلوانيت 
وكان    ،احلكومة الذين كانت مهمتهم مراقبة املكاييل واملوازين  ييف حذر مفتش 

وكانت   ،ليت تصنع بنفسها سلعهارقى من هؤالء يف السلم التجاري احلوانيت اأ
  ٢  هذه احلوانيت عماد الصناعة والتجارة مجيعا." 

تستويل اليت  الدول  يقوم على خريات  الرومانية  احلضارة  اقتصاد    ،عليها  كان 
و  من  السلع  وتنقل  تتاجر  حيث    إىلوكانت  "إمد�ا  االقتصادي    ن  الكيان 

ومل    ،املستعمرات وعلى الر� واالحتكارلروما يقوم من حيث اجلوهر على �ب  
  ، ٣  يكن قائما على الصناعة لعدم توفر الشروط التكتيكية الزدهارها حينئذ." 

ولكن كان  ،وكانوا يرفضون الوسائل اليت توفر ا�هود العضلي خوفا من البطالة
اإلآهناك   ولكن كان  تستخدم  ضعيفً الت  عليها  "  ا،قبال  قدرة    وكانت 
 الشعب 

 
 .٣٦١ص  ،يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مرجع سابق اتدراسإبراهيم كبة، ) ١
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 .١  "ه و تشجع عليأالكبري �آلالت  نتاجن متول اإلأ ضعف من أراء على الش  

هم املدن التجارية  أسكندرية من  وكانت اإل  ،الرومان  ةكانت مصر حتت سيطر 
الرومانية  احلضارة  منها    ؛يف  يصدر  وكانت  الصناعات  فيها  تقام  فكانت 

وكان هناك مكان خمصص لكل   ،فيها تتوسط املدن   سواقوكانت األ  ،نتاجاإل
  الذيفعلى الشخص    ،وكان "العمل �لتجارة يتطلب موافقة الدولة  ، نوع جتارة

يف   رمسي  أ  زاولةامليرغب  بطلب  يتقدم  املدينة...وكان    إىلن  ما أكاتب  هم 
وىف   ،واحلد من جشع التجار  سواقيشغل الدولة هو توفري املواد الغذائية يف األ

فنقابة لتجار اخلبز   ؛نفس الوقت انتظم التجار كغريهم من الطوائف يف نقا�ت 
 .٢  خل."إى لبائعي اجلعة والثالثة لتجار الزيت والنبيذ خر واأل

وكانت عملية االسترياد    ، كانت التجارة اخلارجية منتعشة يف احلضارة الرومانية
يطاليا استمرت "مائيت عام وميزان  إن  إمن عمليه التصدير حىت    أكربيف روما  

صاحلها غري  يف  تشرتى    ؛التجارة  تبيع   أكثرفقد كانت  راضية    ،مما  وكانت 
وكانت هذه السعادة يف روما سببها التمتع بكل منتجات    ،٣  بذلك مغتبطه."

وزجاج وغذاء وكل املنتجات   جوالتمتع بسلع املستعمرات من نسي  يةاإلمرباطور 
والرتفيه   "  ،والرتفيهيةاالستهالكية  واردات ضخمة    ولذلك  هناك جتارة  كانت 

خارج   عظيم يةاإلمرباطور من  رخاء  مصدر  الواسعة  التجارة  هذه  ....وظلت 

 
 ٢١٨صول وايريل ديورانت، قصة احلضارة، مرجع سابق، ) ١
عطا،  )  ٢ حممد  البيزنطيةزبيدة  مصر  يف  االقتصادية  األ  ،احلياة  والنشردار  للطبع   ،١٩٩٤،  أوىل طبعه    ،مني 

 .١٥٨،١٥٧ص
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ها غري السليم جر اخلراب على االقتصاد الروماين يف  أساس ولكن    ،مائيت عام
  ١تتعادل صادرا�ا مع واردا�ا."   أنقط  اوليطاليا مل حتإن ؛ وذلك ألمراأل أخر

الرومانية حت الدولة  األ  اولكانت  على  �لتسعري    ؛سواقالسيطرة  �تم  فكانت 
األ عن  شهر�  �ا  سعار وتعلن  االلتزام  جيب  ملواجه  ، اليت  هذا  الز�دة    ة وكان 

األ يف  األ  ،سعاراملتتالية  مرسوم  تصدره    سعاروكان   ا دقيقً   يةاإلمرباطور اليت 
وقد وضع    ، ها وبدقة متناهيةأسعار ها واحلرف و أسعار السلع و   أنواعيشمل كل  
هلذا    ه صدار إ  اإلمرباطوروقد برر    ،عداماإل  إىلعقو�ت رادعة تصل    اإلمرباطور

 � الشهري  �املرسوم  تعد  مل  حبيث  اجلشع  متلكها  فئة  "هناك  حييق  ن  ملا  به 
فكان   ،مأمواهلد جشعهم و وكلما زادت املعا�ة ازدا  ، من الشر  ي�جلنس البشر 

 ٢ البد من قمعهم �لقانون." 

 احلضارة املسيحية  ) ٤
 تقسيم العمل

الرق نظام  هو  العمل  يف  املسيحية  ظهور  قبل  السائد  النظام  وجاءت    ،كان 
و  الصاحل  للعمل  والدعوة  الرقيق  لتحرير  والفقراء  إ"املسيحية  الضعفاء  نصاف 

واالضطهاد. االستغالل  �خوة  .لقد  .واستنكار  اخلاصة  املسيح  تعاليم  كانت 
التعاليم   العبودية...ونرى  نظام  مع  متاما  تتناقض  بينهم  العامة  واحملبة  البشر 

 مرة يف التاريخ القيمة املطلقة ولاملسيحية تقرر أل

 
 .٢٣٣،٢٣٢ص ،املرجع السابق) ١
 .١٥٩صزبيدة حممد عطا، احلياة االقتصادية يف مصر البيزنطية، مرجع سابق، ) ٢



-٤٧٢- 

 ١  للعمل من الناحيتني املادية والروحية."  

الفرتة هذه  يف  (العبودية)  البشرية  امللكية  شكل   ، تضاءلت  يف  العمل  وكان 
وكان النظام اإلقطاعي يقوم على التزامات وواجبات متبادلة بني مالك    ،قنانأ

اليت   رضن يظل مرتبطا �ألأ  رضحيث كان "على رقيق األ  ؛قنانواأل  رضاأل
إل طعام  نتاجحيوزها  من  يكفيه  األأو   ،ما  يف  خدماته  يقدم  ما   رضن  مقابل 
احلق يف السيطرة على رقيق    هعطى بدور أ  الذيو   ،همن محاية سيد  هحيصل علي

وكانت الكنيسة يف    ،٢  مقابل خدمته لسيده."  مهيةواألراضي ذات األ   رضاأل
الزراعية األراضي  ملكية مساحات كبرية من  املرحلة هي صاحبة    هيو   ،هذه 

األ ألقنان  احلماية  تقدم  صورة    ،رضمن  يف  العمالة  املرحلة  هذه  يف  وكانت 
ومل يظهر تقسيم العمل بصورته احلديثة يف    ،ن والكنيسةمصاحل متبادلة بني الق

 هذه املرحلة فكان التخصص هو السائد يف هذه املرحلة.

 السوق 

السوق اخلارجية  الكنسي نتحدث عن  العهد  السوق يف  عندما نتحدث عن 
نظرة على السوق الداخلية؛ فأما السوق    يمث نلق  ،املتمثلة يف التجارة اخلارجية 

وكانت التجارة    ،الكنيسة  ةزمة كبرية بسبب سيطر أمن    اخلارجية فكانت تعاين
القليل   ميالد� ففي سنة ستمائة    ؛منكمشة بشكل كبري يعد هناك سوى  "مل 

من الطرق التجارية الصاحلة واليت تربط الغرب األوريب �لشرق.....والكثري من 
ال األ  ةقادمالسلع  توافر  عدم  بسبب  توقفت  الشرق  الطرق من  تلك  يف  من 

 
 .٣٥٩ص ات يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مرجع سابق، دراسإبراهيم كبة، ) ١
د .    ،القومية  اهليئة العامة لدار الكتب والو�ئق  ،مسري كرمي   :ترمجة  ،جز �ريخ علم االقتصادو مأي. راي كانرتبري،  )  ٢

 .٤٣ص ت،
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وعاىن الغرب األوريب من العجز الواضح يف ميزان التجارة   ،التجارية وىف البحار
ن يصدر سوى الرقيق والسيوف الفرجنية وبعض املواد اخلام مثل أذ مل يستطع  إ

 .١  خشاب واملعادن"األ

الداخلية يف هذه املرحلة واملتمثلة يف التجارة    سواقن األ أ  إىل  ات دراستشري ال
  ،واملالبس وغريها  طعمةوالتجار كانت تسري لتبادل ضرور�ت املعيشة مثل األ

حيث قام الباعة   ة،لذلك كانت هناك "بعض الطرق الداخلية ظلت مستخدم
احملليني   السكان  على  �لرتدد  األإاجلائلون  على  سريا  صحبة أقدام  ما  يف  و 

ن هؤالء الباعة اجلوالني واجهتهم كثري من الصعاب أال  إ  ،احلمل  بعض دواب 
الطرق  قطاع  وكذلك  متاجرهم  على  املرتفعة  الضرائب  مثل  منها  عانوا  اليت 

وىف    ،جيلبون منه سلعهم  الذي جانب ندرة النقود ونقص املنبع    إىلواللصوص  
ومما ال  حناء الغرب األوريب كان هناك تضاؤل مستمر يف طبقة التجار....أكل  

ن الفرتة الزمنية من القرن السادس وحىت القرن الثامن امليالدي تعترب  أشك فيه  
 .٢  فرتة توقف ونسيان"

 ية سالماحلضارة اإل ) ٥

 تقسيم العمل

اإل العمل جيب  تقسيم  التحدث عن  اإل  إىل  شارة عند  الدين  ي جاء  سالمان 
العبيد العبيد يف مجيع    ، مببدأ حترير  استخدام  توسع يف  هناك   يكن  لذلك مل 

 
بيشوب،  )  ١ الوسطىأ�ريخ  موريس  العصور  يف  عل  يعل  :ترمجة  ،رو�  األ  ،يالسيد  للثقافةا�لس    الطبعة   ،على 
 . ٢٧ص ،٢٠٠٥ ،وىلاأل
 . ٢٨،٢٧صموريس بيشوب، �ريخ أرو� يف العصور الوسطى، مرجع سابق، ) ٢
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طبق  ،ا�االت  يكونوا  مل  احلضارة  ة لذلك  هذه  يف  معظم   ،منتجة  وكانت 
وذلك عكس احلضارات    ،حرار يف مجيع ا�االت تدار عن طريق األ  نشطةاأل

 ، نشطةوكان تقسيم العمل على صورة التخصص يف األ  ،السابقة هلذه احلضارة
  نتاجعلى حسن استغالل املوارد االقتصادية واالهتمام �إل  سالمإلا  أكد  فقد "

على   سالمكما شجع اإل  ،الزراعي واحليواين كأحد املوارد اهلامة يف تلك الفرتة
وا  أمرالعمل و  برفع  هبه  اإلإنتاجتم  وتعلم احلرف....كما ركز  املسلم    سالمية 

و�ثريها ك الصناعة  تقدم  أساس  أمرعلى  يف  اجلانب  أا�تمع....ي  يف  ما 
يف   التخصص  ساهم  فقد  بعض    إنتاجالزراعي  يف  الزراعية  قاليم  أاملنتجات 

   ١  ية." سالمالدولة اإل

يف كتاب العمل  تقسيم  عن  �لتفصيل  الدمشقي  حماسن    إىل  شارةاإل(  هحتدث 
ن  أ  إىل  أشاراملال الصامت) وقد    إىليف فصل بعنوان (موضع احلاجة    )التجارة
وامل  إنسانلكل   والكساء  الغذاء  مثل  متعددة  تعدد    ،ىو أحاجات  ومع 

لذلك تتعدد احلرف وتقسم   ، ن قدرته لن تفي بسد مجيع حاجاته إاحتياجاته ف
من   أنواع  إىلن هذه احلاجات  "حتتاج  إهذه احلاجات حيث    نتاجإل  عمالاأل

و  أيزرع  ن  أمث حىت تتم كما يفعل يف النبات وحاجته    ،الصناعات حىت تتكون
ى تكون  أخر   صناعة  إىلمث حيتاج    ،و يلقطأويرىب مث حيصد    ،يغرس مث يسقى
االنتفاع حصاده    ،جلمال  بعد  القمح  والتنقية    دراسال  إىلكحاجة  والغربلة 

يصلح   حىت  واخلبز  والعجن  والنخل  يكن  أوالطحن  به......ومل  يتغذى  ن 
ن كان فيه  إو   ،ن يتكلف مجيع الصناعات كلهاأالواحد من الناس لقصر عمره  

ا  أوهلحىت حييط �ا من    ةلبتأاحتمال لتعلم كثري منها فليس يقدر جبمعها كلها  
 

 . ١٦٣ص ،مرجع سابق ،ي وتطورهسالم�ريخ االقتصاد اإل فؤاد عبد هللا العمر، ) ١
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ألأخر   إىل بعضها  ها؛  مضمومة  الصناعات  حيتاج    إىلن    إىلبعض كالبناء 
 ،داداحل إىلوالنجار حيتاج  ،النجار

حيتاجون    احلديد  الصناعات   ،املعادن  أصحاب صناعة    إىلوصناع  وتلك 
 ١ن يعني بعضهم بعضا."أ إىلحتتاج 

فتحدث   ؛كذلك حتدث ابن خلدون عن تقسيم العمل والتخصص يف مقدمته
نه حيتاج للتعاون أو   ه،ن يوفر كل حاجته بنفس أعن عجز الفرد وعدم قدرته يف  

حاجته عن طريق التخصص وتقسيم العمل بينهم يف مجيع  ين لتوفري  خر مع األ
ن "قدرة الواحد  �حيث قال    ، ا�االت للوصول لإلشباع من مجيع احلاجات 

البشر   موفيتقممن  غري  الغذاء  ذلك  من  حاجته  حتصيل  عن  مبادة    ةصرة  له 
ما ميكن فرضه وهو قوت يوم من احلنطة مثال   أقلولو فرضنا منه    ،حياته منه 

والطبخ وكل واحد من هذه إفال حيصل   والعجن  الطحن  بعالج كثري من  ال 
حيتاج    عمالاأل و   إىل الثالثة  تتم  آمواعني  ال  من  إ الت  متعددة  بصناعات  ال 

  ٢حداد وجنار وفاخوري." 

نه  إن �كل احلبوب بدون عالج فأن استطاع إ نسانن اإلأافرتض ابن خلدون 
راعة يف مراحلها املختلفة مساعدين ومتخصصني يف الز   إىل  أيًضاسوف حيتاج  

ليأكلها  إىلليصل   احلبوب  �لزراعية    إشارةوهنا    ، هذه  العمل  ملراحل 
الزراعي العمل  من غري عالج أ"هب    :فيقول  ؛والتخصص يف  حبا  نه �كله 

حبا    أيًضافهو   حتصيله  يف  الزراعة   أكثرى  أخر   أعمال  إىلحيتاج  هذه؛  من 
 

الدمشقي،  )  ١ علي  بن  جعفر  فضل  اإلأبو  األ  شارةخمطوطة  جيد  قيمة  ومعرفة  التجارة  حماسن  وردييف  ها ئغراض 
 .٣ص ،٣٤١:١معجم املطبوعات  ،م١٩٧٧مصر   ،وغشوش املدلسني فيها

 . ٦٥ص ،مرجع سابق ،مقدمة ابن خلدون عبد الرمحن بن خلدون، ) ٢
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خيرج احلب من غالف السنبل وحيتاج كل واحد من   الذي  دراسواحلصاد وال
وصنائع كثرية  آ  إىلهذه   متعددة  األ  أكثرالت  بكثريوىلمن  ن أويستحيل    ، 

بذلك كله   الكثري من أتوىف  القدر  اجتماع  الواحد؛ فالبد من  قدرة  بعضه  و 
بناء جنسه ليحصل القوت له وهلم فيحصل �لتعاون قدر الكفاية من احلاجة  أ

 ١منهم �ضعاف."  كثرأل

 السوق 

الداخلي يف احلضارة اإل السوق  فقد وضع    ، ية حيظى �هتمام كبريسالمكان 
وكان    ،٢  وقد رتب على السوق رقابة ميدانية عن طريق احلسبة  ،للسوق آدا�

وعدم    ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  الغش  الطرق كمنع  من  العديد  يف  احلسبة  �ذه  "يقوم 
الضرورةإالتسعري   عن  لبادأو   ،ال  يبيع حاضر  اإلأو   ، ال  يبيع  ليس    نسانال  ما 

  سواق ظهور األ  إىلية  سالمدت الفتوحات اإلأو   ،٣  وكذلك منع الر�."  ،عنده
قيام نظام اقتصادي يرتكز على "تبادل جتارى    إىلو   ،اخلارجية يف هذه احلضارة

اإل الدولة  بني حاضرات  الصغري سالمواسع  الريفي  النظام  بذلك  ليستبدل  ية 
 .٤كان سائدا يف ذلك الوقت"  الذي

اإل احلضارة  الذين  سالمزخرت  �ملفكرين  يف تناولية  االقتصادية  التعامالت  وا 
السوق والتعامالت   حكام�   اخاصً   وقد خصص حيىي بن عمر كتا�ً   ،سواقاأل

من التعامالت اليت حتدث يف السوق من    ةوقد فصل فيه جمموع  ،سواقيف األ
 

 .٦٥ص ،املرجع السابق) ١
للمجتمع من االحنراف  هي�ملعروف والن  مر) احلسبة : هي والية من احلاكم للحث على األ٢ املنكر صيانة    ،عن 

 ولتحقيق مصاحل الناس الدنيوية والدينية. 
 .١٠١ص ،فؤاد عبد هللا العمر، �ريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، مرجع سابق)  ٣
 . ١٠٦ص ،املرجع السابق)  ٤
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 أمر وسوف نذكر    ،غش يف البيعات وغش املوازين واملكاييل وكذلك االحتكار
ذا احتكر الطعام وكان ذلك مضرا إنه  أ  نه قال يف احملتكر " إاالحتكار حيث  

ماهلم والربح يتصدق    رأسعليهم ويكون هلم  ن يباع  أ رى  أ�لناس يف السوق:  
 ١  فمن عاد ضرب وطيف به وسجن." ،د� هلم وينهوا عن ذلك أبه 

األأخر   ةدراسهناك   اإل  سواقى عن  احلضارة  املؤلفني   ةية �موعسالميف  من 
الشرقية �حلضارات  الأشار   ،املهتمني  هذه  املدن    أسواقن  أ  إىل  ة دراست 

مثل   ،ىخر مبميزات حتصنها ومتيزها عن احلضارات األية كانت تتسم  سالماإل
الشؤ  تنظيم  يف  السوق  واملاليةو دور  االقتصادية  "هذه  أحيث    ، ن  صبحت 

احلرفية مركزا قياد�    عمالواأل  نتاجاملؤسسة التساع عمليات البيع والشراء واإل
كان هلا املكانة احملورية    أيًضاوهلذا االعتبار    ، ن املدينة االقتصادية واملاليةو لشؤ 

وهذا الفهم جيعل من السوق مؤسسة معادلة للمنطقة املركزية    ،سياسيا ودينيا
   ٢  املخصصة يف املدن الكربى يف العصر احلاضر للتعامالت التجارية."

األ اإل  سواقكانت  احلضارة  يف  شسالماخلارجية  ذات  عظيمأية  وذلك   ،ن 
اإل الفتوحات  اإلسالمبسبب  الدولة  وانفتاح  اخلارجيسالمية  العامل  على    ، ية 

اإل الدولة  اتسمت  مع  سالمفقد  التجاري  واالنفتاح  البضائع  "بتصدير  ية 
األ عائدات خر الشعوب  من  عظيمة  مالية  ثروات  امتالك  يف  ساهم  مما  ى 

يف توسع    ثراملتوسط األية على البحر  سالممة اإلالتصدير...وكان لسيطرة األ
ن السفن قد احتكرت عملية النقل البحري أوخاصة و   ،التجارة لدى املسلمني

 
 .٧٦،٦٦ص ،ية سالمسبانيا اإلإكتب الو�ئق   ، السوق أحكامكتاب حيىي بن عمر األندلسي،  )  ١
اإل  ٢ الرتاث  يف  السوق  البازار  املؤلفني  ،ي سالم)  من  اإل  ،جمموعة  الفكر  لتنمية  احلضارة  سلسلة   ،يسالممركز 
 . ٣ص ،احلضارية اتدراس ال
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املختلفة." املوانئ  بني    ،١  بني  بينيه  اخلارجية هي جتارة  التجار  وكانت معظم 
اإلاأل األ  ،يةسالمقاليم  احلضارات  مع  جتارة  الصنيخر وكذلك  بالد  مثل    ،ى 

اخلارجية التجارة  هذه  التجاري  وسامهت  التبادل  النشاط    ،لز�دة  وكثرة 
 واالسترياد والتصدير.

 �نيا : تقسيم العمل والسوق يف الفكر احلديث 
 التجاريني  ) ١

 تقسيم العمل
التجار مصلحة  يسوده  نظام  هو  النظام  هذا  بني    ،كان  حتالف  هناك  وكان 

ومنش  األأاحلكومة  لصاحل    ، عمالة  االقتصاد  على  تسيطر  احلكومة  فكانت 
ومصاحلهم الذهب   ،التجار  جتميع  خالل  من  القومية  الثروة  ز�دة  بغرض 

البسيطة   "إىل  ياملال يؤد  رأسوكان تراكم    ،والفضة التوسع يف نظام املصانع 
يف  أواليت   واليت  إقيمت  واإل  إىلدت  أجنلرتا  التخصص  درجة  ية  نتاجز�دة 

وكان نظام التخصص هو السائد يف   ،٢  ."عمالوالتجارة واأل  نتاجوانتعاش اإل
و العمل يف الزراعة هو  أو العمل يف الصناعة  أهذه املرحلة فالعمل يف التجارة  

املرحلة هذه  يف  هذه   ،السائد  يف  احلديثة  �لصورة  العمل  تقسيم  يظهر  ومل 
 املرحلة. 

املعروف   القوى اإلأمن  بتطور  العمل مرهون  تتحقق  نتاجن تقسيم  ية واليت مل 
ن تقسيم العمل يف هذه احلقبة كان  إحيث    ؛�لصورة احلديثة يف هذا العصر

الذايت لالكتفاء  زراعي  عمل  بني  االقتصادي  النشاط  لطبيعة  وعمل    ،وفقا 
 

 . ١٠٥ص ،فؤاد عبد هللا العمر، �ريخ االقتصاد اإلسالمي وتطوره، مرجع سابق) ١
 . ٦٥ص ،كانرتبري، موجز �ريخ علم االقتصاد، مرجع سابقأي. راي  ) ٢
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  ،املال  رأس صناعي إلشباع ا�تمع من الصناعات البسيطة والستيعاب تراكم  
 وعمل يف التجارة واخلدمات واليت كانت تستهدف تراكم الذهب والفضة.

كانت العمالة يف هذه احلقبة هلا شكل خاص فلم يكن تقسيم العمل يظهر  
سرة املعيشية  الصناعات احمللية يف غالبيتها تتم داخل األ  بل كانت "  ،بوضوح

ية اليت يزودهم ولقمشة من املواد األبناء بصنع األحيث يقوم الزوج والزوجة واأل
التاجر يدفعأومل يكن هناك    ، �ا  يدفع مقابل    ؛جر  العمل مل يكن  فصاحب 

 ١ال ما هو ضروري للتحكم يف الناتج." إالعمل 

 السوق 

املاركنتيلية  أبد السوق يف عصر  نظام  "   ،يظهر  النظام    وقد  عن  احنرف كثريا 
سلوك جديد وهو �كيد    إىلظهور التاجر املستقل و   إىلدى  أوقد    ،اإلقطاعي

احملتمل    ة،الفردي  أمبد اقتصاد   إىل  أيًضاومن  هو  جديد  اقتصادي  نظام 
التجار على    ،٢السوق." اتفاق بني    أنظمةاملنافسة و   أنظمةولكن كان هناك 
�م مل يكونوا يرحبون  فنجد "موقف التجار السلىب جتاه املنافسة أل  ؛االحتكار

و على التحكم االحتكاري يف  أعلى االحتكار    ةوقد كانت هناك موافق  ، �ا
 ٣  واملنتجات." سعاراأل

املرحلة   هذه  يف  للسوق  شكل  هناك  العصر كان  هذا  يف  التجارة  تزايد  مع 
  أسواقوكانت هناك    ،ةو عرب مسافات طويلأتتم حمليا    حيث كانت التجارة "

والنبيذ واجللود واألحذية والقمح قمشة والغزل  ذات طابع خمتلف تباع فيها األ
 

 .٥٢صمرجع سابق،  ،�ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضرجالربيث، ) ١
 . ٥٧ص ،أي. راي كانرتبري، موجز �ريخ علم االقتصاد، مرجع سابق) ٢
 .٥٢صجالربيث، �ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضر، مرجع سابق، ) ٣
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األأخر اء  يشأو  يف  القاعات   سواقى كثرية  وىف  اخلاصة  البيوت  وىف  اخلريية 
وكانت السفن تقوم بنقل املنتجات حىت من بالد    ، الكبرية والساحات ا�اورة

"وكانت كل هذه   ،وقد ظهرت الشركات املسامهة يف هذه الفرتة  ،١شد بعدا."أ
وكان يتعني    ،و املفضلةأالشركات متنح احتكارا للتجارة يف منطقتها املخصصة  

و التهديد به غارات  أن تقاوم عن طريق العمل املسلح  أ على كل شركة    أيًضا
ولقد بدأت   ، ى اليت حصلت على امتيازات مماثلهخر االحتكارات الوطنية األ

 ٢  الشركة املسامهة كأداة للتجارة."

حيث كان    ؛ مع عملية تراكم الذهب يف النظام التجاري  سعارظهر ارتفاع األ
  سواق يف األ  سعارعلى مستوى األ  أثرشغف املاركانتليني �لذهب والفضة قد  

الوطنية  إحيث   النقود يف اململكة جتعل السلع  الوفرية من  على  أن "الكميات 
ف وهكذا  األإ مثنا  يبدو  قد  ترتفع    ؛متناقضا  مرنه  الذهب  تدفق  تشجيع  فمع 

مثَّ   ،علىأ  إىل  سعاراأل الوطنية    ومن  السلع  يؤدأجتعل  مثنا... وعندئذ    يعلى 
األ التجاري."   سعارارتفاع  �لفائض  يذهب  مما  الصادرات  لنقص   ، ٣احمللية 

هذا   من  األ أونالحظ  تت  سواقن  واألأسعار �رتفاع    أثرالداخلية    سواقها 
 السلع احمللية. أسعاربنقص الصادرات نتيجة ارتفاع   أثراخلارجية تت
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 الطبيعيون  ) ٢

 تقسيم العمل

الطبيعية �لفلسفة  الطبيعيون  حتكم أواعتقدوا    ،تشبع  طبيعية  قوانني  هناك  ن 
تلقائية   بصورة  يصل  حىت  بنظام  وتسريه  االقتصادي  التوازن    إىلالنشاط 

يف    طالقهم أوجه النشاط على اإلأن النشاط الزراعي هو من  أوجند  ،الطبيعي
اإل حيث  من  النظام  العمالة  نتاجهذا  حيث  الطبيعي   ، ومن  النظام  واعترب 

الوحي الطبقة  هم  الزراعيني  املنتجةالعمال  لنشاط    ،دة  عمالة  هي   أخروأي 
عقيمة ف  ،طبقة  هنا  بتقسيم إ ومن  يهتم  الطبيعيني  فكر  يف  العمل  تقسيم  ن 

 ه.أنواعالعمل الزراعي بكل 

كانت فرنسا قد احتفظت �الهتمام الزراعي حيث "ظل للزراعة فيها سحرها 
الوقت    ،اخلاص ذلك  احلني كانت  أوىف  ذلك  منذ  احلال  صبح كما كانت 

فرنسا  الزر  يف  حرفة  أكثراعة  ميكن    ،من  اآلأوكانت كما  تسمى  طريقة  ن  ن 
به شكال من   الفنأحياة كما كانت بقدر ال يستهان  اجلنب   أنواعف  ،شكال 

واأل والفواكه  خاصة  الفرنسية  مقبولة  شخصية  هلا  احلال كانت  بطبيعة  نبذة 
�ا  إحيث    ،ومن هنا نستنتج نوعية تقسيم العمل يف النظام الطبيعي  ،١  �ا." 

ذا كان يف الصناعة  إوحىت    ،الزراعي  نتاجللعمل يف اإل  استكون دائما تقسيمً 
الزراعي    هنإف املنتج  من  التحويلية  الصناعات  يف  أي    إىلسيكون  صناعي 

 .أيًضاها الزراعة أساسصناعات 
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هذه   يف  العمالة  األكانت  عمالة  األأ  ،قناناملرحلة  رقيق  وكانت   ،رضو 
األ  عمالاأل رقيق  �ا  يقوم  االقتصاد    رضاليت  يف  العبيد  عمل  متاما  متاثل 

حيث كان    رضمبالك األ  رضولكن كان هناك روابط  تربط رقيق األ  ،الروماين
العبودية عن   خمتلفة  واضحه  مزا�  الثمار    ؛هناك  ببعض  يتمتعون  "فقد كانوا 

ويتمتعو الناشئة   عملهم  النهب    ةبدرج   نعن  هجمات  من  احلماية  من 
 وكان كتاب الفيزوقراط قد "هبوا للدفاع عن مصاحل العمال يف   ، ١والسلب."

وي بفرنسا  األراضي  فالحة  مصاحل  عارضمزارع  األراضي    أصحاب ون 
هذه  أويتضح    ،٢  الفرنسيني." يف  اخلصوص  وجه  على  الزراعيني  العمال  ن 

عن  أاملرحلة كانت   الضرائب  برفع  الفيزوقراط  �دى  حيث  عسرية  وضاعهم 
وذلك لتشجيع   ،عفاءات عن العمال الصناعينيو�دوا برفع اإل  ،عمال الزراعة

 العمالة الزراعية العتبارها النشاط الرئيسي املنتج يف ا�تمع. 

تقس أنستطيع   على  نطلق  العمل  ن  تقسيم  لفظ  الطبيعي  الفكر  العمل يف  يم 
الدول  ،الدويل بعض  به  تقوم  معني  ختصص  الفكر    أصحاب فكان    ،وهو 

ميكن  ذلك  على  وبناء  الزراعي  الفكر  تتبىن  فرنسا  وكانت  فرنسا  الطبيعي يف 
� من  القول  حتتاجه  ما  بكل  الزراعة  جمال  يف  لديها  العمل   أنواع ن ختصص 

 عمل.

 السوق 

الطب واضعي  يعترب  هم  الفرديأيعيون  املذهب  احلريةأ  ،سس  مذهب  وهم    ،و 
ومن    أصحاب  مير)  دعه  يعمل  (دعه  حرية    مبادئهم  أعبارة  هو  الطبيعيون 
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فمع    ، غري املرفوضة لديهم  األمورما االحتكار فهو من  أ  ،التجارة غري املشروطة
عدم االهتمام بعمليه   إىلدى  أ  نتاجاإل  إىلنقل الطبيعيون االهتمام من التبادل  

 التبادل واعتبارها عملية غري جمزية وال تكون ثروة. 

ن ذلك يكفل للزراع تبنت املدرسة الطبيعية حترير التجارة الداخلية واخلارجية أل
 ن وكان لديهم مفكرين يدافعو   ، مامهمأ  سواقوذلك التساع األ  ،ز�دة دخلهم
 ، رس الفيزوقراط يف فرنسا امن رواد مد  فنجد روبري جاك تورجو  ؛عن التجارة

ابن �جر غين الزراعة    نوقد دافع ع  ،وكان  التجارة فقام مع تشجيع  مصاحل 
الضريبية املظامل  من  واحلد  الطرق  وحتسني  احمللية  التجارة  يؤيد    ،بدعم  وكان 

و  احلبوب  يف  احلرة  االحتكارات إالتجارة  من    ،لغاء  "احتد ضده حشد  لذلك 
امل  أصحاب  املرحلة من عدم   ،١كتسبة"املصاحل  وبذلك تظهر سياسات هذه 

يصب يف   الذيواالهتمام �لتسويق    سواق املمانعة من االحتكار مع حريه األ
 مصاحل الزراعة. 

ن التبادل يف  أواعتربوا    ،أمهية   كثراهتم الطبيعيون �لزراعة واعتربوها النشاط األ
له   ليس  الزراعية  تصنيع سلع  إ  أمهيةالسلع غري  الدولة عن  ال يف حالة عجز 

فقط؛   األأمعينه  فهو  الزراعي  التبادل  حيث  ما  اليت إهم  الوحيدة  "املبادلة  ن 
لذا    ،دى املستهلكنيأي  إىلهي اليت تنقل املنتجات الزراعية    ةو�فع  ةتعترب جمدي

الفيزوقراط  � الثروة مما  حريه    طالق طالب  دائرة دوران  لتوسيع  احلبوب  جتارة 
أي سعرا مرتفعا يعود �خلري على الشعب ويشكل   ،يؤمن للحبوب سعرا جيدا

 ٢مصدر الثروة."  هيحافزا لتنمية الزراعة و 
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 الكالسيك ) ٣

 تقسيم العمل

حيث قام بتخصيص   ،مسيث  آدمهم املفكرين يف الفكر الكالسيكي هو  أمن  
األ ثروة  العمل  ممجزء من كتابة  تقسيم  العمل هو أواعترب    ،لفكرة  تقسيم  ن 

اإل   أكرب العملية  يف  له  أ  إىل  أشاروقد    ،ية نتاجتطور  العمل  تقسيم  �ر أن 
ا�تمع كله على  اإلأنه  إحيث    ،تنعكس  عملية  اتساع  لتغطية    نتاج�ح 

الناسأمتطلبات   اليت    :فيقول  ،عداد كبرية من  الشغل  الز�دة يف كمية  "هذه 
الناس   من  نفسة  للعدد  العمل  أميكن  تقسيم  �ا جراء  يقوم  تعزى  إن    إىلمنا 

خمتلفة ظروف  خمصوص  ة ز�د  :أوال   ،ثالثة  عامل  لدى كل    :�نيا  ، املهارة 
  إىل يهدر عادة يف االنتقال من نوع معني من العمل    الذياالقتصاد يف الوقت  

وختتزله   :خرياأو   ، أخرنوع   العمل  تسهل  اليت  اآلالت  من  عدد كبري  اخرتاع 
 ١  ومتكن رجال واحدا من القيام بعمل عدة رجال."

جمرد   إىلنه "خيتزل مهمة كل رجل  أن من مميزات تقسيم العمل  أيرى مسيث  
كما    ،٢  الشاغل طيلة حياته"  هوجيعل هذه العملية شغل   ، عملية بسيطة واحدة

ن "اخرتاع هذه اآلالت اليت تسهل العمل وختتزله أ  هيى و أخر   ةن هناك ميز أ
  مسيث  أشاروقد    ،٣  صل عن تقسيم العمل."هذا احلد يبدو �جتا يف األ  إىل
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 إىل   يالعامل يف ختصصه يؤد  ن تركيزأمنها    ،ن هناك نتائج لتقسيم العملأ  إىل
العمل  داءتوصله ألسهل طريقة أل انتباه كل رجل    ن "وذلك أل  ،هذا  كامل 

جدا." بسيط  واحد  موضوع  على  طبيعية  بصورة  مسيث    ،١  يرتكز  ن أويرى 
لتقسيم العمل العديد من املميزات منها املكتسبة وتكون "جراء توفري الوقت 

 أخر عمل    إىل  عماليهدر عادة خالل عملية االنتقال من نوع من األ  الذي
ن أفمن املستحيل    ،وىلذهننا للوهلة األ   إىلمما قد يتبادر    أكربهي يف الواقع  

بسرع املرء  األ  ةينتقل  من  نوع  مكان    يزاول  أخرنوع    إىل  عمالمن    أخريف 
   .٢  خمتلفة متاما." دوات و�

الواحدأيرى كذلك   العمل  التخصصات يف  يزيد من عدد  العمل  تقسيم   ، ن 
بفرعه   يدر إاملهارة وتوفري الوقت فيصري كل فرد    ة"ز�د  إىل  يدؤ وهذه الز�دة ت

 وترتاكم املعلومات كثريا جراء ذلك."   ،وينجز املزيد من العمل  ،خربأاخلاص و 
وذلك   ،وكذلك من نتائج تقسيم العمل تزايد عدد املنتجات والسلع املنتجة  ٣
وهم ميدونه �لوفرة نفسها مما    ،ه ليإين بكل ما حيتاجون  خر ن "الصانع ميد األأل

 . ٤  عامة يف خمتلف مراتب ا�تمع" ةوتنتشر بذلك وفر  ،ليه هوإحيتاج 

ظهور التفاوت يف املواهب الطبيعية بني   إىل ين تقسيم العمل يؤدأيرى مسيث 
�فعً   ،فراداأل يكون  والتفاوت  االختالف  السجا�  أ  ن "وذلك أل  ا،وهذا  شد 

فاملنتجات املختلفة ملواهبهم املتباينة    ،تباينا بني اثنني تعود �ملنفعة عليهما معا
تكوين    إىلقايضة واملبادلة فيما يبدو  تفضى عرب االستعداد العام للمعاوضة وامل
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ليه من منتجات مواهب  إخمزون مشرتك يشرتى كل رجل منه أي جزء حيتاج  
 ١  ين." خر الناس األ

و املفاوضة  أن هناك دواعي لتقسيم العمل مثل املقايضة  إىل أمسيث    آدم  أشار
الشراءأ حنتاج    ،و  ما  جل  على  بعض  من  بعضنا  "حيصل  من  إحيث  ليه 

تقسيم   إىلخيلق الداعي    الذي ن االستعداد للمقايضة نفسه هو  إف  ،خدمات 
ن يتقن أ  هفيجب علي  ةن حيصل على سلع أعندما يريد    نسانفاإل  ،٢العمل."

ويتخصص    ،ن يبادله �لسلعة اليت يريد احلصول عليهاأليستطيع    امعينً   عمًال 
اخلاص عمله  يصبح  حىت  ويتميز  السلعة  هذه  صنع  من   ،يف  يستفيد  وهنا 

�ملقايضة   رغباته  الشراءأمهارته وحيقق  "التإحيث    ،و  مبادلة كل    أكدن  من 
 أقسام عمله والفائض عن استهالكه اخلاص لقاء    إنتاجذلك القسم الزائد من  

فيتشجع    ،ذلك   إىل  اجةين حسبما تدعو احلأخر   أعمال  إنتاجكهذه من    ةزائد
و  أ وترقية ما قد ميلكه من فطرة    ،كل رجل على االنكباب على شغله اخلاص

 .٣  هلذا النوع اخلاص من الشغل وبلوغ غاية الكمال فيه."  ةموهب

بني تقسيم   ا ن هناك ارتباطً أوذكر    ، مسيث تقسيم العمل بسعة السوق  آدم ربط  
نه  إحيث    ،السبب يف تقسيم العملن قوة التبادل هي  إحيث    ،العمل والسوق

األ جيد  ال  السوق  صغر حجم  و   ًيا داع  فرادعند  جهد  لن أل  ،إنتاجلبذل  �م 
للفائض تراكم  فيحدث  تصريفه  مؤشرات  أويرى كذلك    ،يستطيعوا  هناك  ن 

نه "تقام السوق لكل  إثر على حجم السوق مثل وجود النقل املائي حيث  ؤ ت
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النقل الربىوسع من السوق  أالصنائع بصورة    أصناف  كذلك    ،املعتمدة على 
الوا�ا تبدا �لتفرع  إف فروع وتتطور على ساحل    إىلن الصنائع على اختالف 

 ١وعلى ضفاف اال�ار القابلة للمالحة النهرية."  ،البحر

ي مسيث على قدرة السوق أيتوقف الربط بني سعة السوق وتقسيم العمل يف ر 
اإل من  الفائض  تصريف  لإلن  إف  ؛نتاجعلى  التصريف  هذا  زاد   نتاجحدث 

ن البالد  أ وقد ربط مسيث بني اتساع السوق واملنافذ املائية فريى  .تقسيم العمل
البحار واأل حيث   ،�ار يضيق سوقها مهما كان لديها من مواردالبعيدة عن 

ن  أوينبغي ملدى هذا التقسيم    .تقسيم العمل  إىلن "قوة التبادل هي مدعاة  إ
فعندما    ،ى بسعة السوقأخر و بعبارة  أ  ،مبدى هذه القوة  ايكون دائما حمدودً 

يكون السوق صغريا ال جيد الشخص أي حافز يدفعه لينذر نفسة كليا لشغل 
عن    ،واحد يزيد  ما  ملبادلة كل  القوة  الفتقاده  اخلاص  إنتاجوذلك    ، شغله 

من بعض منتجات شغل   ه ليإوالفائض عن استهالكه اخلاص مقابل ما حيتاج  
 ٢ين." أخر صناع 

بعض   مسيث  اإل  األمورحدد  وز�دة  العمل  تقسيم  حيتاجها  حىت   نتاجاليت 
الثروات  الواسعة  ،تتكون  السوق  يف    ، منها  تتدخل  ال  اليت  الراعية  واحلكومة 

األ القدرة على محاية  يكون عندها  ولكن  ر   فرادالنشاط  األء ومحاية   موال وس 
و� املشروعات  بناء  يتثىن  حىت  �لقوانني  ويكون    ، العمال  أجور مني  و�مينها 

  أصحابحتتية ووضع نظام مايل عادل ال يرهق    يةمني بنلديها القدرة على �
 وال يعيق توسعهم يف املشروعات.  عمالاأل
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 السوق 

التبادل �يت  أنمسيث    آدميرى    ن سعة السوق �يت أو   ،من سعة السوق  قوة 
"عندما يكون السوق صغريا ال جيد    هنأفريى    ؛نتاجمع تقسيم العمل وز�دة اإل

وىف نفس الوقت    ،١  الشخص أي حافز يدفعه لينذر نفسة كليا لشغل واحد"
جيب    أصنافهناك   الصنائع  سوق كبريةأمن  يف  تتواجد  فكلما كان    ، ن 

وان سعة السوق تتناسب طرد� مع ز�دة    ،اد العملز اد التبادل و ز السوق كبريا  
املهن  نتاجاإل فيها �إلملام جبميع  الصغرية جيب  املدن  ان  ففي    ؛والثروة حيث 

" مزارع  على كل  الصغرية جيب  جعة  أ  املدن  وصانع  وخبازا  قصا�  يكون  ن 
ن  أالصنائع الريفيون يف كل موضع تقريبا    أصحاب ألسرته اخلاصة....ويضطر  

بعض" مع  بعضها  املتقاربة  الصنائع  فروع  خمتلف  يف  ال   ،٢  يشغلوا  وبذلك 
ويقل التخصص  ،بوضوح حيث تقل الصناعة سواقيظهر يف املدن الصغرية األ

السوق صغر  مع  فائض  ،والتقسيم  يوجد  فلن  فائض  إو   ،و�لتايل  وجد  ن 
 لصغر حجم السوق. اسيكون تصريفه ضعيفً 

منها وجود وسائل نقل حبرية    ،لسعة السوق  تؤدي  سبا�ً أن هناك  أيرى مسيث  
  ،"بتجارة واسعة بينهما  نن املدينتني املتصلتني حبر� يتمتعو أفريى    ،بني الدول

لصناعة  عظيما  تشجيعا  منهما  متنح كل  متبادلة  بصورة  سوقا  تتيحان  ومها 
السوقأ كذلك يرى    ،٣  ى."خر األ تؤثر على حجم  النشاط  نوعية  حيث    ،ن 
ن تقام  أوجيب    ،الصغرية  سواقنوعيات من النشاط ال تصلح مع األن هناك  إ
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مسيث  ، كبرية  أسواق هلا   يستطيع    :يقول  ال  مثال  عمال  أ"فاحلمال  جيد  ن 
القرية مكان ضيق جدا عليإذ  إيكسب منه قوته   والسوق ليست كبرية    ،هن 

 ن تقسيمأكذلك يرى مسيث   ،١لتتيح له شغال مستمرا." 

 لتصريف الفائض من تقسيم العمل.  ةواسع سواقالعمل حيتاج أل 

  ،التوازن   إىل�لسوق    تؤديهي القاعدة اليت    سواقن احلرية يف األ أيرى مسيث  
ن احلرية الكاملة  أويرى مسيث    ،سواقن عدم التدخل هو الضامن حلرية األأو 

 سواق املساومة اليت تتم يف األ  إىلمسيث    أشارفقد    ؛ جتعل السوق يتوازن تلقائيا 
التبادل عملية  بل   :فيقول  ،يف  دقيق  مقياس  أي  جراء  يتوازن  ال  التبادل   "

السوق." يف  فيها  واالفراط  يكون    ،٢  �ملساومة  املساومة  عملية  خالل  ومن 
 أشار   الذيومن خالل الرغبة يف الشراء يتكون الطلب الفعال و   ،البيع والشراء

و  أنه هو طلب "الذين يرغبون يف دفع السعر الطبيعي هلذه السلعة  أ مسيث    هليإ
اليت البد من دفعها إليصاهلا   الكلفة  للريع والعمل والربح أي  الكاملة  القيمة 

وقد فرق بني الطلب الفعلي والطلب املطلق وهو الطلب    ،٣  هذا املكان."   إىل
 على الشراء.  عليهصحوب بقدرة فاملغري 

الفعالأيرى مسيث   الطلب  يتم من خالل  السوق  توازن  قلَّ إف  ،ن  الطلب    ذا 
و�لتايل ينخفض التنافس    ،ز�دة املعروض من السلع  إىلذلك    يؤديالفعال س

حدوث    أوهنا يبد  ، الطبيعي هلاعلى السلع فينخفض سعر السلع عن السعر  
السلعة مكو�ت  بعض  سعر  �الخنفاض يف  ريعا  إ"ف  ؛تغري  اجلزء  هذا  ن كان 
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من  إف من   أصحاب   مصلحةن  جزء  لسحب  فورا  يدفعهم  سوف  األراضي 
و أ العمال    مصلحةن من  إو الربح فأ  جورذا كان هذا اجلزء هو األإو   ،راضيهمأ

يدفعهم   ماهلم من   رأسو من  أسحب جزء من عملهم    إىلمشغليهم سوف 
االستثمار  احملمولة    ،هذا  الكمية  تتناقص  ال    إىلوبذلك  السوق سريعا حبيث 

الفعلي الطلب  لتلبية  هو كاف  عما  خمتلف    ،تزيد  السعر  أويرتفع    إىل جزاء 
الكلى   السعر  و�لتايل  الطبيعية  الطبيعي."  إىلنسبتها  ف  ،١  السعر  ن  إوبذلك 

واحلاكم هو    ،يتوقف على املنافسة الكاملة واحلرية الكاملة  سواق التوازن يف األ
 الطلب الفعال. 

التلقائي سو  والتوازن  التنافس  االحتكار من عملية  كان هذا  اء  يستثىن مسيث 
فن  التصنيع  ًيا تقن  ًيااالحتكار  من    ،يف  سر  بفهم  التصنيع  أويكون  سرار 

ن يبقون  ويكون "�   ،و لشركةأيكون ممنوح لفرد    ير و احتكار جتاأ  ، واحتكاره
ويبيعون    ،وذلك عرب عدم تلبية الطلب الفعلي  ،السوق قليل املخزون �ستمرار

� و   سعارسلعهم  الطبيعي  السعر  فاحشه  أر�حون  يزيدتفوق كثريا  ز�دة  هم 
األ قوامها  األأ  جورسواء كان  الطبيعية."   ر�حو  النسب  فوق   ، ٢ز�دة كبرية 

السعر   يسري عكس  هو  االحتكار  سعر  فان  احلالة  هذه  ان يف  ويرى مسيث 
الطبيعي السعر  عكس  أي  جاء    ،التنافسي  الكالسيكي  النظام  تطور  ومع 

لتطور   ونتيجة كذلك  النظام  هذا  تطور  نتيجة  اقتصادية  االحتكار كظاهرة 
سائل االتصال والنقل وهذا ما جعل "من بسبب التقدم الكبري يف و   سواقاأل

 أسواق   إىلمسافات بعيدة حىت تصل  إىلالصناعية   موالونقل األ  إنتاجالسهل 
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الرتكز يف نقاط   إىل  نتاجدفع اإل  إىلدى ذلك  أوقد    ،مل تكن مفتوحه من قبل
إلمداد   االقتصادية أدت  أوقد    ،جممعة  أسواقمعينه  �لقوة  تتعلق  سباب 

الفنية   االحتادات   إىلوالكفاية  وظهرت  الكبرية  املشروعات  تكوين  عمليات 
 ١االحتكارية." 

 ماركس ) ٤
 

 تقسيم العمل
 إىل وقد قام بتصنيف تقسيم العمل    ،اهتم كارل ماركس بفكرة تقسيم العمل

املختلفة يف ا�تمع مثل   نشطةوهو مثل العمل يف األ  ،تقسيم عمل اجتماعي
�لتجارة والعمل  الصناعة  يف  والعمل  الزراعة  يف  األ  ،العمل  قسم   عمالمث 

الزراعة قسمها    ؛ىأخر   أقسام  إىلاالجتماعية   وحرث وحصاد   ير   إىلفمثال 
التقسيم    إىليف التقسيم    زاد مث    ،عليه التقسيم من الوجهة اخلاصة  أطلقو   ه،وغري 
تقسيم  األ وهو  اليدوية  ،التفاصيلخري  الصناعات  يف  العمل  تقسيم   ، وهو 
 ، يميقل وهو تقسيم العمل األ  ،من تقسيم العمل  أخرنوع    إىلماركس    أشارو 
 قاليم وجهات معينة. أتركز فروع معينه من العمل ىف  يعينو 

ارتباطً أ  إىل  ماركس  أشار هناك  وتقسيم   ان  االجتماعي  العمل  تقسيم  بني 
ن التقسيم للعمل يف الصناعات اليدوية إحيث    ؛العمل يف الصناعات اليدوية

التقسيم االجتماعي للعمل  يينم التقسيم االجتماعي للعمل  أو   ،ويضاعف  ن 
التقسيم االجتماعي للعمل عن طريق ز�دة    يزيد و   ، السكان  ة يعتمد على كثاف
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التقسيم   زاد  نتاجوكلما اختلف اإل  ،السلع املختلفة  إنتاجالتبادل بني ا�االت  
 التبادل مع هذا االختالف.  زادو  ،االجتماعي للعمل

اليدوية الصناعات  العمل يف  بتقسيم  ماركس  وهواهتم  العمل    ،  حىت "تنظيم 
الي احلرفة  خطوط  حسب  جار�  واملهارة    ،دوية يظل  القوة  على  يتوقف  ولذا 

اليت   والدقة  و   تناوليوالسرعة  عدده  الفردي  العامل  نفس    إىله....و أدوات�ا 
احلرفة  أمن    الذيالسبب   يف  املهارة  تظل  اإل  أساسجله  ويرجع    نتاجعملية 

داة هلذه  أوبذلك تصري قوته على العمل    ،جزئية لكل عامل  ةلتخصيص وظيف
عمره."الوظيفة   بقية  أل  أشاروقد    ،١  اجلزئية  للعملية    مهيةماركس  التدريب 

البسيط  أفريى    ؛ يةنتاجاإل منها  اجلماعي  العمل  وظائف  بعض  "ملا كانت  نه 
جند   املعقد  درجات  أومنها  تتطلب  منها  يتكون  اليت  الفردية  العمل  قوى  ن 

التدريب من  متفاوتة."  ، متباينة  قيم  هلا  يكون  هذه    ،٢  وبذلك  على  ويرتتب 
 العمال.  أجوراملهارات املتفاوتة ترتيب وتفاوت 

اليدوية الصناعات  يف  العمل  ماركس كيفية ختصص  فوائد    ،يشرح  يوضح  مث 
 : وما يضيفه تقسيم العمل ملهارة العامل فيقول  نتاجتقسيم العمل يف عملية اإل

منا حيول إ  ميارس نفس العملية البسيطة الواحدة طيلة حياته  الذين العامل  إ"
يرتتب    الذي   مروهو األ  ، لتلك العملية  ةوتوماتيكية متخصصألة  أ  إىل جسمه  

سلسلة كاملة من   يؤديدائها �سرع مما يستطيع من أن يصري قادرا على أ هعلي
ن مهارة العامل تزيد يف الصناعات  أكذلك يرى ماركس    .٣  عمليات خمتلفة."
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ن الصناعة اليدوية تولد مهارة العامل  إ"  :فقال  ؛اليدوية مع نظام تقسيم العمل
ن  أوذلك أل�ا تعمل �نتظام داخل الورشة على    ،املختص �لعملية التفصيلية

 ١غايته."  إىليصل 

ماركس   ورشأاستنتج  بني  املقارنة  مراحل   ة ن  بكل  العامل  فيها  يقوم  يدوية 
ذا ما واز� إفقال "  ؛يقوم فيه تقسيم العمل  يمن مصنع يدو   أقلتنتج    نتاجاإل

اليدوية    إنتاج املصانع  نظام  لوجد�  املستقلة  اليدوية  �حلرفة  اليدوي  املصنع 
  ية العمل."إنتاج  زادوبذلك ت  ،قصرأ ىف وقت    أكرب  ان ينتج مقدارً أقادرا على  

أل  ،٢ اليدوية  وذلك  احلرفة  "صاحب  العمليات    الذي ن  خمتلف  ميارس 
األ بعد  واحدة  التام  املنتج  لعمل  الالزمة  مضطر  خر التفصيلية  تغيري   إىلى 

ى أخر   إىلكما يعطل االنتقال من عملية  ،  أخر  إىلمكانه وعدده من وقت  
 ٣ ولذا حيدث ثغرات يف يوم العمل." ،سري العمل

ن طريقة العمل التفصيلي  أ"  هيو   ،ىأخر عمل ميزة  ن لتقسيم ال أيرى ماركس  
بعد   وكماال  اتقا�  شخص  أتزداد  �ا  خيتص  اليت  الوحيدة  الوظيفة  تصبح  ن 

أل  ،واحد وتركيز  وذلك  احملدودة  الواحدة  العملية  لنفس  املتواصل  التكرار  ن 
النافعة  انتباه العامل يف هذا امليدان الضيق يعلمانه �لتجربة كيف يدرك الغاية  

جيال عدة  أوتعيش    ،و الطاقةأمن النشاط    دىناملرغوب فيها مع بذل احلد األ
وجند ما   ،من العمال سو� يف نفس الوقت وتتعاون ىف نفس الصناعة اليدوية
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وتتن ويرتاكم  دعائمه  تثبت  التجربة  طريق  عن  املهنة  حيل  من  ه  أقل تكسبه 
 ١  جيال."األ

الع تقسيم  التخصص يف  التخصص يف   إىل  يؤدي  الذي  ملربط ماركس بني 
"عصر  إحيث    ؛واآلالت   نتاجاإل  أدوات استخدام   اليدوية    إنتاجن  املصانع 

ن وذلك �  ،حتسينها ومضاعفا�ا  إىل  يؤديالعمل و   أدوات يعمل على تبسيط  
عملية  ىف  املتخصص  �لعامل  تناط  الىت  اخلاصة  للوظائف  مالئمة  جيعلها 

اآلالت  أ  إىل  ماركس  أشاروقد    ،٢  ."ةتفصيلي التطور يف صناعة  مع  دى أن 
 وكذلك على تقسيم العمل.  ،لتقلص دور العامل وانكماش الصناعات اليدوية

ماركس   العمل  أيرى  تقسيم  الضروري يف عملية  اليت أنه من  املهارة  تراعى  ن 
مهارة    إىلن كل عملية حتتاج  إية حيث  إنتاجن تتناسب مع كل عملية  أجيب  
السرعة...اخل  ة،معين مهارة  وهناك  الدقة  مهارة  ماركس    ،فهناك  ال  أويرى  نه 

ن يتم  أفبعد    ، حد الكمال  إىلالطبيعة هذه املزا� مجيعا    ه يوجد "فرد قد وهبت
وترتيبهم   العمال  فصل  جيرى  منها  واستقالل كل  املختلفة  العمليات  عزل 

الغالبة ملواهبهم  تبعا  جمموعات  يف  مواهإف  ، وجتميعهم  الطبيعية ذا كانت  بهم 
جهة    أساس من  اليدوية  الصناعة  جند  العمل  تنمأخر تقسيم  قوى    ي ى  فيهم 
 ٣ متخصصه." قليلةعد�ا الطبيعة لوظائف أ ةعامل 

 السوق 
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فنجد   مهم  دور  فيه  للدولة  يكون  خمطط  اقتصاد  ماركس  عند  ن  أاالقتصاد 
العمل   داءاأل طريق  عن  يكون  ال  خمطط  هدف  لتحقيق  يسعى  االقتصادي 

السوق لقوى  حيث  إو   ،التلقائي  التخطيط؛  طريق  عن  لقوى إمنا  جمال  ال  نه 
االقتصاد هذا  يف  زوال أونالحظ    ، السوق  املاركسي  الفكر  مرتكزات  من  نه 

 هي و   ،ىأخر أي القضاء على املنافسة الفردية وخلق منافسة    ، املنافسة التجارية
اإل املركزي   نتاجمنافسة  التخطيط  العامة من خالل  املصلحة  لتحقيق  وز�دته 

  ، أي سوق بيع وشراء جهد العامل  ،كما اهتم ماركس بسوق العمل  ،الشامل
ال  إىلماركس    أشاركما   كذلك اهتم   ،اليةرأمساالحتكار من خالل ممارسات 

 وسنبدأ بسوق العمل عند ماركس. ، اخلارجية سواق�أل

ن جهد العامل سلعة تباع وتشرتى  أواعترب ماركس    ،اهتم ماركس بسوق العمل
تباع    ةاهتم به ماركس حيث اعترب العمال سلع  الذيوهو السوق    ،وهلا سوق 
يسعى    ةن العمال سلعإحيث    ،واهتم �لعرض والطلب على العمال  ،وتشرتى

وخاضع �لتايل للقوانني اليت  ةبضاع إىلن "العمل حمول إحيث  ،ايلرأمسليها الإ
اخنفاض   إىل  يؤدي  جورن ارتفاعا عاما يف األ أ....و سعارتنظم احلركة العامة لأل
تدخل يف العملية   ةن العمال سلعأذلك    يعينو   .١  "ر�حعام يف معدالت األ

  ، لذلك اهتم ماركس بسوق العمل  ،ايلرأمسوسعرها يؤثر على ربح ال  ، يةنتاجاإل
قيمة  حتديد  يف  العمل  سوق  على  و�ثريهم  والطلب  �لعرض  يهتم  مل  ولكنه 

القيمة    "  :فقال  ؛العمل هذه  طبيعة  حبث  عند  لنا  ليس  أي  ألذلك  �تم  ن 
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وهذا يتعلق   ، السوق  أسعارعلى    ةاهتمام مبا للعرض والطلب من �ثريات مؤقت
 ١ى." خر مجيع البضائع األ سعار كما يتعلق �  جور�أل

ن لقوة العمل  و هو املشرت   ولاجلانب األ  ،ن لسوق العمل جانبان أيرى ماركس  
ننا جند يف السوق من جهة إ"  :فيقول  ،ن لقوة العملو واجلانب الثاين هم البائع

  أي   ،ية ووسائل العيشولولآلالت وللمواد األ  رضفئة من املشرتين املالكني لأل
للعمل  رضاليت هي �ستثناء األ  األشياءمجيع   نتاج  املزروعة  ومن جهة    ،غري 

عملهم  أخر  قوة  غري  يبيعونه  ما  لديهم  ليس  الذين  البائعني  من  فئة  غري  و ى 
و  العاملة  اجتناء  أو   ،غتهمآدم سواعدهم  بقصد  الدوام  يشرتون على  بعضهم  ن 

املعيشة."  ي يبيعون �ستمرار لكون  خر بينما األ  ،اءثر الربح واأل اود    ، ٢  يقوموا 
ايل يستغل قوة العمل اليت يشرتيها مثل أي بضاعة  رأمسن الأكما يرى ماركس  

بشرائها ما    ، يقوم  مقابل  العمل  على  العامل  وجيرب  ويستعملها  فيستهلكها 
العمل  قوة  شراء  يف  "   ،يدفعه  قد  القوة    فهو  هذه  استخدام  حق  اكتسب 

ا طيلة  األأ ليوم كله  وتشغيلها  ماركس    ،٣سبوع كله." و  ظلمً أويرى  هناك    ا ن 
أل وذلك  العامل؛  ضد  العمل  سوق  يف  العمل حيدث  يف  ساعات  هناك  ن 

 ه. أر�حيد من ز وت ،ايلرأمستذهب خلزينة ال

األ ماركس  األ  سعارربط  العمل  سواقيف  واخلربات    ، بوقت  نوعه  وكذلك 
 ،ىأخر   ةالعمل كما حتدد قيمة كل بضاعنه "حتدد قيمة قوة  أفريى    ،واملوهبة

ها كميات  نتاج�ا تتطلب إلأقوة العمل قيم خمتلفة أي    أنواعوملا كان ملختلف  

 
 .٣٠ص املرجع السابق،) ١
 . ٤٨ص ،مرجع سابق، ر�حسعار واألواأل جوركارل ماركس، األ)   ٢
 .٥١ص ، املرجع السابق) ٣
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  خمتلفة يف سوق العمل."  أسعار ن تكون هلا �لضرورة  أمن العمل خمتلفة فالبد  
األأكذلك    ،١ تغري  ماركس  الدورات   سعاررجع  على  العمل  سوق  يف 

حيث   الإاالقتصادية  الن  مير"رأمسنظام  وفطور    ايل  متزايد  و �دوء  انتعاش 
البضائع يف السوق ومعدالت    أسعار و   ،فأزمة فركود  نتاجفازدهار ففيض من اإل

ما دون مستواها الوسطى    إىليف السوق تتوافق وهذه االطوار فهابطه    ر�حاأل
احيا�    ،احيا�  عنه  نظرمت  أخر ومرتفعة  ما  فاذا  فأنكم   إىلى  بكاملها  الدورة 

احنراف   يعوضه  السوق  يف  السعر  احنراف  ان    أسعار وان    ، أخرتالحظون 
الدورة كلها حتددها   السوق يف حدود  قيمها إالبضائع يف  طوار  أففي    ،مجاال 

ذا هو مل يطرح خارج  إوالركود البد للعامل    األزمةطوار  أالسوق و   أسعارهبوط  
  ٢" ة.مؤكدجرته بصورة أن تنخفض أ نتاجاإل

ال النظام  ماركس  و رأمس انتقد  األأ  أشار ايل  يف  االحتكار  عيوبه  من    ؛سواقن 
"إحيث   يرى  يؤد�ن  أ  نه كان  املنافسة  وز�دة  التكنولوجيا  تغري  خلق   إىلن 

فأو   أقلف  أقلمنشئات   فدرجأضخم  ستتطلب أ  ةضخم  التكنولوجيا  من  على 
و أو   أكربمصنعا   للقوى   ،نتاجلإل  أكثرمال    رأسضخم  تسمح  واملنافسة 

ممارسات    إىل  مريف �اية األ  يؤديقوة وهو ما    قل�لسيطرة على الضعيف واأل
االحتكاري    رأسو   ،احتكارية  يف    يعينا  إمناملال  مركزة  هائلة  قلة    أيديثروة 
للمستهلك."أميكنها   اعتبار  بدون  السلع  تسعر  ماركس   ،٣ن  رفض  وبذلك 

عدالة   وعدم  للعامل  أسعار االحتكار  وكذلك  للمستهلك  بدور   الذيه    ههو 
 . سواقمستهلك يف األ

 
 .٤٩ص، املرجع السابق) ١
 .٧٢ص، املرجع السابق) ٢
 . ١٧١ص، أي. راي كانرتبري، موجز �ريخ علم االقتصاد، مرجع سابق) ٣
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فيها  سواقاأل  أمهية   إىلاركس  م  أشار والتجارة  التجارة  أ  أشار و   ، اخلارجية  ن 
 وس ءن "ر �فقال  ؛ر�حاخلارجية تعظم األ

ميكن    موالاأل  اخلارجية  التجار  يف  ربح  أاملوظفة  معدل  تدر  أل�ا  أن  على 
  أقل  إنتاجى يف ظروف  أخر مع بضائع تنتجها بلدان    ولتتنافس يف املقام األ

نه يبيعها  أتطورا يبيع بضائعه مبا يفوق قيمتها رغم    أكثر   ان بلدً إمالءمة حبيث  
املنافسةأبسعر   البلدان  من سعر  الربح أل  ،رخص  معدل  بلد ويرتفع  عمل  ن 

نوعى    أكثر وزن  ذي  يقدر كعمل  يكون  أعلى......و أتطورا  الربح  معدل  ن 
ن درجة استغالل العمل بفعل  أوكذلك بش   ،مستوى التطور  على بفعل تدينأ

 ١ استخدام العبيد واحلمالني والفعلة احملليني اخل."

 كينز  ) ٥
 تقسيم العمل

ميكن   يعترب عملية تقسيم العمل يف زمن كينز من املسلمات االقتصادية اليت ال 
من كتا�تهألكينز   ويعطيها  عنها  يتحدث  الكالسيكي  إحيث    ،ن  النظام  ن 

مسيطرً  نيو كالسيكي حيث    أفكارعلى كل    اكان  نه  إكينز؛ فقد كان كينز 
قر  عن  أ  "قد  مارشال  واستمع    املبادئ كتاب  مارشال  إىلوشهد    ،حماضرات 

  هولكن  ،٢  صبح تقليد� على الرغم من كونه اقتصاد� نيو كالسيكيا"أوهكذا  
� حمل   فكارجاء  الكالسيكي  للنظام  من  اولتضاف  خروجه  وكانت    ، األزمةة 
العاملي    أفكار الكساد  ضغط  من  اخلروج  على  تركز  حم  ١٩٢٩كينز  ة  اوليف 

 
السياسي   ،املال  رأس) كارل ماركس  ١ التقدم موسكو  ،فاحل عبد اجلبار:  ترمجة   ،نقد االقتصاد  الثالث  ،دار   ،ا�لد 

 .٣٤٢،٣٤١ص
 . ٢٨٧ص، أي. راي كانرتبري، موجز �ريخ علم االقتصاد، مرجع سابق) ٢
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احلديث العامل  اقتصاد�ت  حتدث    ،إلنقاذ  التشغيل فقد  مسلم  على  كينز 
للعمالة الفكرة  ،الكامل  هذه  بنقد  قام   االقتصاد  أي كينز  أو"ر   ، وقد  ن 

ن جيد هذا  أاحلديث ال جيد �لضرورة توازنه يف العمالة الكاملة؛ بل يستطيع  
  ين قانون ساأو  ،التوازن يف وجود البطالة أي ما يسمى بتوازن العمالة الناقصة

يعد سار�."  يعترب  أ  يعينوهذا    ،١  مل  العمل  أن كينز كان  تقسيم  قائم   أمرن 
ن قانون  إ�لفعل ولكنه حتدث على كم تشغيل العمالة وارتباطه �لتوازن حيث  

ما  أكان يفرتض توازن النظام تلقائيا من خالل قاعدة التشغيل الكامل؛    يسا
غري كامل تشغيل  يف  التوازن  وجود  افرتض  فقد  عن   أوبد  ،كينز  يتحدث 

وحتدث عن البطالة االحتكاكية   ،العمال والبطالة أجورى مثل أخر موضوعات 
الكامل  أ�ا "عدة  وفسرها � التشغيل  اليت متنع حدوث  شكال من االختالل 

 ٢ بشكل مستمر."

 السوق 

  ، ١٩٢٩اقتصادية    األزمةكينز على الساحة هو    أفكارسباب ظهور  أكان من  
مثل الركود واضطراب   سواقمظاهرها هو اضطراب عنيف يف األهم  أوكان من  

األ  ،سعاراأل يف  اضطراب  االنكماش  سواقوكذلك  بسبب  وذلك    ، اخلارجية 
إل توجيهات كينز  اإلوجاءت  من  حزمة  جانب جراء  من  التدخلية  جراءات 

  موالوكان يهدف من التدخل ضخ األ  ،احلكومة إلصالح هذه االضطرا�ت 
استثماري  أيدييف   مبشروعات  الدولة  قيام  طريق  عن  خمتلفة   ة املستهلكني 

 
 .٢٤٦صجالربيث، �ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضر، مرجع سابق، )  ١
ماينارد كينز،  )  ٢ والنقودجون  والفائدة  للتشغيل  العامة  عيداروسإ  :ترمجة  ،النظرية   ةعبد هللا شحات  ة:مراجع   ،هلام 
 . ٦٥ص ،٢٠١٠ ،للثقافة والرتاث بوظيبأهيئة  ،طابخ
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طلب    إىل  موالليهم لتتحول هذه األإ  موالني والعمال وضخ األولالتشغيل املق
 سواقي فينشط الطلب ويتم اخلروج من حالة الكساد يف األإنتاجاستهالكي و 

 ويتم القضاء على اضطرا�ت السوق واخلروج من الكساد.

و  للكساد  األ   أثراالقتصادية    األزمةكان  على  البضائع  سواقكبري    ،وتراكم 
ن "االنكماش  إالعمالة حيث    أسعاروكذلك على    ، والركود  سعارواخنفاض األ

األإ  إىل  يؤدي ومنشئات  املزارع  األ  ،عمالفالس  املتهاوية    جوربينما كانت 
ر�ب الصناعة على حتديد  أومت تشجيع    ،نفاق املستهلكنيإتعمل على جتميد  

االحتكار  سعاراأل مناهضة  قوانني  وفر�ا  اليت   أدىنومت وضع حد    ،�حلصانة 
العمل."أكما وضع حد    جور لأل يوجد    األزمة وكانت فرتة    ،١قصى لساعات 

وهذا ما جعل    نتاجيف اإلالسلع ونقص كبري    إىلتناقض كبري بني حاجة ملحة  
 .نتاجالسلوك االحتكاري يتواجد من التجار لنقص السلع واإل

لإل  أمهيةيرى كينز   السوق  هو  إحيث    نتاجحجم  السوق  حجم   الذين 
اإل للسلع   ،نتاجيستوعب  سوق  من  الكينزى  النموذج  يف  االقتصاد  ويتكون 

به   قطاعات أواخلدمات  األ  :ربع  وقطاع  احلكومة    عمالاالستهالك  وقطاع 
العامل اخلارجي الركود والكساد يقل حجم األ  ،وقطاع  ويري كينز    ،سواقومع 

فتدخل الدولة    ،من الكساد والركود  سواقن احلقن احلكومي سوف ينقذ األأ
األ ينقذ  التوسعية سوف  الركود  سواق �لسياسة  للحكومة   ، من  يكون  كذلك 

ففي    اإلنفاقمن الكساد وهو �ثري الضرائب على    سواقاأل  ذنقاإل  أخردور  
ز�دة القوة    إىلذلك    يؤديحالة الركود والكساد تقوم الدولة بتقليل الضرائب ف

األ لدى  األ  ،اإلنفاق  يزيد ف  فرادالشرائية  خترج  الركود    سواقوبذلك  حالة  من 
 

 . ٣٠٩ص، �ريخ علم االقتصاد، مرجع سابقأي. راي كانرتبري، موجز ) ١
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ينقذ األ   ،والكساد البطالة أل  فرادوكذلك  احلقن احلكوميمن  "سريفع    ن هذا 
الدخل القومي واالستهالك القومي بنسبة مخسني يف املئة بعد ثالث سنوات 

   ١من احلقن احلكومي."

املالية ففي "االسبوع االخري من    سواقكان يف عصر كينز حدوث ا�يار لأل 
 من املبيعات اليت ال ميكن  ن سيًال أ....وذلك  سواقا�ارت األ  ١٩٢٩اكتوبر  

ا�ال   فيها  �حية التصرف  من كل  السوق  فرط   ،على  من  السماسرة  وبكى 
عياء وشقوا اجليوب ووقفوا مشدوهني وهم يرون ثروات هائلة تذوب كقطع  اإل

اختفى   القيم"  ٤٠السكر....حيث  ن يكون  أوكان جيب    ، ٢بليون دوالر من 
األ ال�يار  حلول  االستثمار    ؛سواقهناك  حمرك  بدفع  البدء  من  "البد  فكان 

الس   الذيو  االقتصاديةحيرك  �مل كينز    ،يارة  يف  أوكان  يكون   اإلنفاقن 
ذا مل  إو .،  ن ينشط طاقة الشعب الشرائية العامة..احلكومي مثل هذا الدافع �

ذ  إ  ،مكان تنشيط االستثمار ففي وسع الدولة تنشيط االستهالك يكن يف اإل
األ املتقلب  العنصر  االستثمار هو  فبينما  النظام  يهيئ  ن  إهواء يف  االستهالك 

  ٣القاعدة الكبرية للنشاط االقتصادي." 

اليت كانت متر �ا    األزمةن السوق يف تفكري كينز جاء من واقع  ميكن القول �
  سواق يف ذلك الوقت فالركود والكساد الكبري وتراكم البضائع يف األ  سواقاأل

واليت    األزمةكان مظهر من مظاهر   دت لظهور فكر كينز على  أاالقتصادية 
حيث   احلكومي  إالساحة؛  التدخل  وضع    الذين  خيدم  اقرتحه كينز كان 

 
 .٣١٩ص ،مكتبة النهضة املصرية ،راشد النرباوية: ترمج ،قادة الفكر االقتصاديروبرت هيلربونز، ) ١
 .٢٨٥ص ،املرجع السابق) ٢
 . ٣١٨:٣١٧،صمرجع سابق، روبرت هيلربونز، قادة الفكر االقتصادي، ) ٣
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وقامت احلكومة    ،وقد مت فرض قوانني ملناهضة االحتكار  ،األزمةيف    سواقاأل
األ األ  موالبضخ  واستطاعت    سواقإلنقاذ  الركود؛  خترج أكينز    أفكارمن  ن 

 كساد والركود السائد وقتذاك. من ال سواقن تنقذ األأو  ،األزمةمن  هبالد
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 نظرية القيمة  الفصل الثاين:
 مقدمة 

حيزً  القيمة  احلضارات   اكبريً   ااحتلت  مجيع  يف  املفكرين  جانب  والقيمة    ،من 
وكذلك القيمة "هي مثن    ،١وقيمة املتاع مثنه"   ،لغو� هي "قيمة الشئ أي قدرة

  ،والقيمة ما قوم به  ،وقومت السلعة تقوميا أي مثنتها أو قدر�ا  ،الشئ �لتقومي
مقوم قدره    ،فهو  ما  بينهمأوالقيمة  فيما  وقرروه  السوق  يف    ، هل  وروجوه 
 .٢معامال�م"

حمورا   القيمة  نظرية  حىت  أساسشكلت  االقتصادية  النظرية  يف  عليها    أطلقيا 
جعلتهم يصرفون    أمهيةو علم القيمة للداللة على ما للقيمة من  أ  األمثانعلم  

واخلدمات  السلع  لقيمة  احملددة  العوامل  عن  البحث  يف  اهتمامهم  جل 
هو    ،االقتصادية فالثمن  االقتصاد  يف  هام  دور  القرارات   الذيوللثمن  حيدد 

املوارد بني فروع اإل توزيع  ومن سيحصل على هذا   ،نتاجوطريقة اإل  نتاجمثل 
 ايل �لكامل يقوم على جهاز الثمن.رأمسواجلهاز ال ،نتاجاإل

ركنً  الثمن  ال  اهامً   ايشكل  ألنه  ات دراسيف  الثمن   ،االقتصادية  خالل  من 
نلقأنستطيع   االجتماعية  ين  الظواهر  على  ومثن   ، الضوء  مطلق  مثن  وهناك 

النسيب  ،نسىب �لثمن  �تم  القيمة  األ  ،ونظريه  من  االقتصادية   فكاروالقيمة 
أل وذلك  مثنها  مهيةاهلامة  أي  التبادل  عمليات  يف  السلع  قيم   أطلق و   ، حتديد 

بسبب   وذلك  القيمة)  (لغز  اللغز  لفظ  القيمة  نظرية  على  املفكرين  بعض 

 
 .٧٦٨ص  ،مكتبة الشروق الدولية ،م٢٠٠٤ ،مصر ،جممع اللغة العربية ،) املعجم الوسيط١
 . ٣٧٧ ،٣٧٦ص  ،م١٩٨١ ،دار اجليل ،يسالماملعجم االقتصادي اإلمحد الشر�صي، أ) ٢
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مع جل  أمهيتبعكس    األشياء  أسعارتفاوت   املاء  مثل رخص سعر  ه  يتأمهها 
 للحياة.  

فغالبا كانت قيمة    ،ال نستطيع متييزها عن السعر  مراأل  ئ كانت القيمة يف �د
ورغم    ،واستمر هذا الوضع حىت ظهور التجاريني والطبيعيني  .الشئ متثل سعره

الكلى   املستوى  على  �لثروة  املدارس  هذه  مفهوما  أال  إاهتمام  يعطوا  مل  �م 
حيث   السعر  عن  مييزها  الثمن  القيمة   ن إللقيمة  تساوى  مع    ،لغو�  ولكن 

ما القيمة هي الثمن النسيب أي  أ  ، اعتبار أن السعر هو التعبري النقدي للقيمة
 ى.خر غريها من السلع واخلدمات األ إىلمثن السلعة أو اخلدمة منسو� 

عن ما هو مفهوم القيمة    ،سئلةأجابة على عدة  يف هذا الفصل اإل  حاولسن 
املختلفة ابن خلدون  ،؟يف فكر احلضارات  وكذلك ما هو   ،وكذلك يف فكر 

وجه التشابه واالختالف بني الفكر االقتصادي عن القيمة على مر احلضارات 
ابن خلدون؟ وهل كان البن خلدون   العصور؟ وهل   ة سبقيأوبني  عن بعض 

قبله    ثر� ما  وحضارات  بعصور  خلدون  يت أابن  مل  وسنقارن  أثرم  ابن    أراء ؟ 
 يف احلضارات املختلفة.  راءخلدون عن القيمة مع األ

األ  تناولنس املبحث  مبحثني  الفصل  هذا  خمتلف    تناولي  وليف  يف  القيمة 
نوضح الفروق    ي لك  ،القيمة عند ابن خلدون  تناوليالعصور؛ واملبحث الثاين  

 بني فكر هذه العصور وبني فكر ابن خلدون.  
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 ولاملبحث األ

 نظرية القيمة يف الفكر االقتصادي 

 إىل ن نبحث يف �ريخ القيم  أن نتحدث عن نظرية القيمة جيب  أعندما نريد  
نصل  أ للقيمة  إىلن  احلديث  قبل  أونالحظ    ،الفكر  كانت  القيمة  ن 

ن  و ب املفكر أود  ،يف عملية التبادل  فراديقبله األ  الذيالكالسيك هي السعر  
واحملدث القيمةو القدامى  وتفسري معىن  توضيح  استعمالي   ،ن على  قيمة    ةوهناك 
تبادلية نظري  ،وقيمة  التبادلية  ة و�تم  �لقيمة  ومثن    ، القيمة  مطلق  مثن  وهناك 

النسيب  ،نسىب القيمة �لثمن  نظرية  النقودأ  ،و�تم  نظرية  به  فتهتم  املطلق    ، ما 
لتوضيح    فكارالقيمة على مدى العصور من خالل بعض األ  استعراض  اولوحن

 فنجد مثال :  ؛يف موضوع القيمة فكارتسلسل األ

  : القيمة يف الفكر القدمي والعصور الوسطى أوال 

 املصرية القدميةاحلضارة  ) ١

ببعضها عن طريق املبادلة يف    األشياء وم  قِّ يف احلضارة الفرعونية يُـ   نسان كان اإل
التجارية املعامالت  أ"والواقع    ، املعامالت  نقوش عن سري  لدينا من  ما  ن كل 

املبادالت" يف  ظاهرا  اآل ،١ينحصر  حىت  ألنه  احلضارة  وذلك  يف  يظهر  مل  ن 
يقول   ما  القدمية  للمعامالت  أالفرعونية  طريقه  هناك  �ملواد  إن  املبادلة  ال 

االستعمايل   ئالقيمة يف هذه احلضارة تكتسب من قيمة الش   توكان  ،الطبيعية
األ نستطيع    ، له  فرادواحتياج  ال  جنزم  أولكن  احلضارة  أن  مثل  حضارة  ن 

 
 .٢٣١ص مرجع سابق،  ،اجلزء الثاين  ،موسوعة مصر القدميةسليم حسن، ) ١
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  ،حيدد القيم  عليهو مبقياس متفق  أوم سلعها �لعملة  قِّ ن تُـ أالفرعونية مل تستطيع  
  " ن نظام أعلى    ،قانت�ا كانت هلا نظام ضرائب �ضج غاية يف اإلإحيث 

نظام   يف  نالحظها  اليت  الدقة  مع كل  سذاجته  يف  يتفق  ال  نزاع  بال  املبادلة 
   .١الوراثة والبيع والوصا�" 

"األ فكانت  القيمة  قليلة  السلع  على  تتم  املبادلة  عملية  العامة    سواقكانت 
حيتاجون    يرقيق  فرادلأل فيما  بينهم  املبادالت  لقيام  املختار  املكان  احلال هي 

 إىل ماسة  اجةمل تكن احل حوالليه من املأكوالت واملصنوعات....وىف هذه األإ
�لنقد... موجودوكانت  ،  املعامالت  عن    ةاملبادالت  ختتلف  وال  مصر  يف 

    .٢ن يدخل فيها التعامل �لنقد"أى القطرية قبل  خر البالد األ

اعترب�  إ هي  أذا  الطبيعية  �ملواد  املبادلة  فأن  الصغرية  السلع  لتقييم  ن إسلوب 
يف    األشياء نزاع  "فال  واحليوا�ت  واألراضي  املباين  مثل  املبادلة  أالكبرية  ن 

وهناك    ،٣غراض مثل هذه بصفة دائمة مرضية" أليست هي الطريقة اليت تشبع  
وذلك ألنه    ، ى سوى املبادلة �ملواد الطبيعيةأخر ن هناك وسيله  أعوامل تؤكد  

احلضارة   هذه  يف  املعقول  من  اإل أليس  "تدفع  ملوظفيها  املرت  دارةن  بات 
بل كانت العمليتان من غري شك تسريان جنبا جلنب على حسب   ،�حملاصيل

 ٤قوال." األ

 
 .٢٣٠ص املرجع السابق، ) ١
 .٢٣٠ص رجع السابق، امل) ٢
 ٣٣٤ص مرجع سابق، سليم حسن، موسوعة مصر القدمية، اجلزء الثاين، ) ٣
 ٢٤٤ص ،املرجع السابق) ٤
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وذلك الهتمام    ، الكبرية   األشياءلذلك ميكن اعتبار الذهب هو وسيلة تبادل   
"فكيف واحلالة    ،احملاجر  إىلالدولة �ستخراجه وتصنيعه وتوجيه مئات العمال  

املبادالت....لذلك من احملتمل يف  أهذه ال ميكن   الذهب عامال يف  نعترب  ن 
األ قيمتها عظيمة    عمالبعض  اليت كانت  وخاصة  النحاس  أالتجارية  نه كان 

وكان املعيار    ،١معني كعمله."  والذهب يستعمالن على هيئه خوامت لكل وزن
(الشعت) للذهب هو  يساوى    ؛الرمسي  الذهب  "الدين من  شعت    ١٢فكان 

نعلم   يزن  أوحنن  الدين  سبع  ،جرام  ٩٠ن  وزنه  الشعت  يكون  ذلك    ةوعلى 
ومن   ،شعت  ٦ن الدين من الفضة يساوى  أونعلم فوق ذلك    ،ونصف جرام

وال نتعجب لدخول الفضة والرصاص يف التقييم    ،٢شعت"   ٣الرصاص يساوى  
الوجودإحيث   �دري  الفرتة كا�  هذه  يف  يف    ، �ما  نزاع  وال  ن  أوال خالف 

جياد وحدة هلا وزن معني للتعامل يف كل  إمن فكر يف العامل يف    أول"املصري  
 ٣مور الدولة." أ

 

 احلضارة اليو�نية  ) ٢

اليو�نية من   نظرية  أتعد احلضارة  بناء  اليت سامهت يف  القدمية  برز احلضارات 
هم الفالسفة الذين حتدثوا عن القيمة يف احلضارة اليو�نية  أويعترب من    ،القيمة
ن  أفكان يرى    ؛ي يف النقودأر   فالطون وكان أل  ،طاليس  أرسطو و   أفالطونهو  

وهلذا    ، غري مستمدة من ماد�ا"النقود هي جمرد رمز لتسهيل التبادل وقيمتها  
نصار العملة ذات أضد املسكوكات الذهبية والفضية ومن    أفالطونفقد كان  

 
 ٢٣٧،٢٣٦ص املرجع السابق، ) ١
 ٢٤٥صاملرجع السابق، ) ٢
 ٢٤٦،٢٤٥ص املرجع السابق، ) ٣
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للوصول    أرسطوو   أفالطونوقد استطاع كل من    ،١القيمة داخل البالد فقط." 
التبادل    إىل وقيمة  االستعمال  قيمة  بني  للتمييز  احلديثة  املفاهيم  من  الكثري 

 طاليس.   أرسطووسوف خنص �لتفصيل  ،وحتديد وظائف النقود

والقيمة    أرسطوكان   االستعمالية  القيمة  بني  التفرقة  يف  الفضل  هو صاحب 
استعماالن   "  :قالحيث    ؛ التبادلية قنية  ذاتيتان  ،لكل  دون    ،وكالمها  ولكن 

الواحد خمتص �لش إ  ، بني ذاتيتهما  ةمماثل  يه   خر واأل  ئذ  فاحلذاء    ،غري خمتص 
به ويتجر  حيتذى  مها    ، مثال  الوجه  وذاك  به)  االنتفاع  (من  الوجه  وهذا 

ليه استعمله  إنقدا من كان حمتاجا    أو يقايض به غذاء    الذي و   ،استعماالن له 
وهذا نفس ما يقال   ،ذا مل جيعل للمقايضةإولكن ال استعماال خاصا    ،كحذاء

املقتنيات  بقية  بسبب    ،عن  طبيعي  هو  مبا  وتبتدئ  مجيعا  تشملها  فاملقايضة 
البشر مما حيتاجون  إ قيمة  أ  أرسطوويرى  .  ٢هلم منه" أقالو  أ  هليإكثار  ن لكل 

ن يقتىن أنه ميكن  �حلذاء �  ويضرب مثاًال   ،خرغري مشابه لأل  منهم استعماًال 
 الذي ن الفرد  أ  أرسطوويرى    ،و يقتىن ليتاجر به أ  ، لقيمته كحذاء لالستعمال

�لغذاء   احلذاء  يكون حمتاجا  أيبادل  �لنقد  واعترب    ،ليه الستعماله كحذاءإو 
اشرتاه   الذييف هذه احلالة ال يصلح احلذاء للمقايضة �لنسبة للشخص    هنأ

  ؛ن هذه الفكرة تطبق عل كل املقتنيات أويرى    ،الحتياجه له كقيمة استعمالية
ن ما يصلح أفهنا يظهر    ،صلح للمقايضةفالذي يكون له قيمة استعمالية ال ي

 واالستعمال.   اجةعن احل اللمقايضة يكون فائضً 

 
 ٣٦٧ص  رجع سابق،م ،يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي اتدراس، ةبراهيم كبإ) ١
 .٢٦ص ،مرجع سابق ،السياساتأرسطو طاليس، ) ٢
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  ، استعمال استهالكي  ولاأل  : ن لكل سلعه استعمالنيأقرر    أرسطون  أنالحظ  
اكتشاف من    إىليف احلقيقة    أرسطووبذلك "اهتدى    ،والثاين استعمال للتبادل

التميز  أ وهو  االقتصادية  االكتشافات  وبني  هم  االستعمال  قيمة  بني  املعروف 
التبادل الطبيعي (سد    أرسطوويشرح    .قيمة  التبادل يف شكلة  تطور  بتفصيل 

   ١غري الطبيعي (جمرد الربح)."  هشكل  إىل) اجةاحل

وكان لدية فهم    ،بشرح كل من القيمة االستعمالية والقيمة التبادلية  أرسطوقام  
والتبادلي االستعمالية  القيم  بني  للتفرقة  القيمة  أفأوضح    ة؛واضح  قوام  ن 
الشراء التبادلية  القيمة  وقوام  االقتناء  االقتناء    أطلقو   ،االستعمالية  فن  عليهما 

املبادلة بتوضيح    ،وفن  اليت  أنه جيب  أو   ،االقتناء   أمهيةفقام  لألشياء  يكون  ن 
اإل االستعمالية  أكدو   ،للالستعما   نسانحيتاجها  القيمة  معىن  وحتدث   ،على 

املقتنيات عن خربةأنه جيب "معرفة  أ فيها    ، نفع  تكون  اليت   والعلم �ألمكنة 
فائدةأاملقتنيات   النفع    ،وفر  من  توليها  اليت  قام    ،٢جزله" أو�ألساليب  مث 
 . ٣التجارة"ه  أنواعهم  أما فن املبادلة فأ  "  :فقال  ؛التبادل ووسيلته  أمهيةبتوضيح  

ن ما قلت منفعته قلت أ وتوضيح    ، ونالحظ اهتمامه �ملنفعة وربطها �لقيمة
 قيمته والعكس. 

النقودأ  أرسطواستطاع   النقود كمقياس    ؛ن حيدد وظيفة  فقد اكتشف وظيفة 
التبادل أي    إىل  أرسطو  أشارف  "  ، لقيمة  للمحاسبة)  (كمقياس  النقد  وظيفة 

األ السلع  يساويها من  مبا  السلع  لالدخار)    ،ىخر مبقارنة  ووظيفتها (كوسيلة 
 

 .٣٤٧ص  ،رجع سابق، دراسات يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مةبراهيم كبإ) ١
 .٣٣ص ،مرجع سابقأرسطو طاليس، السياسات، ) ٢
 .٣٤ص، املرجع السابق) ٣
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املستقبل." يف  السلع  لشراء  أل ،١أي  سوء  أر   رسطوكذلك كان  يف  هام  ي 
النقود الر�    ، استعمال  لتكديس  ،وهو  النقود نفسها كمصدر  "وهو استخدام 

ن هذا أويبدو    ،كون النقود عقيمة  أساسظام على  وقد هاجم هذا الن   ،النقود
معينه    أنواعيعكس رغبته يف حتديد نطاق التجارة وقصرها على    رسطوي ألأالر 

على   الر   أساسووضعها  يضع  أأخالقي....وهذا  اهلام  موضع    أرسطو ي 
األ وبني   ولاملكتشف  للتبادل  النقود كوسيلة  وظيفه  بني  للتمييز  التاريخ  يف 

الربوية  أرسطو ن  إحيث    ،٢مال."   رأسوظيفتها ك العمليات  يستنكر    ، كان 
 اء والغىن.ثر لإل ةن النقود للتبادل فقط وليست وسيل أوكان يعترب 

 

 احلضارة الرومانية ) ٣

من   بسلسلة  الرومانية  احلضارة  التقييمأثر   األحداث مرت  عملية  على   ؛ ت 
مث بعد ذلك    ،مراأل  ئفكانت السلع يف احلضارة الرومانية تقوم �لسلع يف �د

�ا  يةاإلمرباطور كانت   السلع  لتقومي  العمالت  حيا�  أولكن كان    ، تصدر 
القيمأحيدث   على  تؤثر  حم  ؛مور  "ظهرت  لتزييف  اوال فقد  بطالء  ت  النقود 

حيا� سك النقود من الرصاص املطلي أو   ،العمالت الربونزية بطبقة من الفضة
الفضة من  أل  ،بطبقة  يف   ولوصدرت  املتالعبني  املزيفني  ضد  عقو�ت  مرة 

واحلبس."  اجللد  مثل  األ،٣العملة  بعض  يف    يةاإلمرباطور وقات كانت  ولكن 
الفضة يف النقود...وكان من  تقوم معها "بتخفيض نسبة    زمات الرومانية متر �

 
 ٤٤٨ص ، رجع سابقدراسات يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، م، ةبراهيم كبإ) ١
 ٣٤٧ص  املرجع السابق، )٢
الناصري،  أسيد  )  ٣ على  واحلضاري  يةاإلمرباطور �ريخ  محد  السياسي  العربية  ، الرومانية  النهضة  �نيه    ،دار  طبعه 

 . ٣٠٣ص ،١٩٩١
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العمالت يف   قيمة  واخنفاض سعر   سعارارتفاع األ  يةاإلمرباطور نتيجة ختفيض 
الفضة  إىلالذهب   سعر  هبوط  الروماين  ،جانب  الدينار  يف  الثقة   ، واهتزت 

املخفض �لنقد  التعامل  الشعوب  ارتفعت    ،ورفضت  العمالت    أسعاربينما 
ن التالعب يف العمالت أويالحظ    ،١العتيقة ذات النسبة العالية من الفضة."

 وتقييم للسلع. األشياءكان يؤثر على قيم   فرادو األأمن الدولة 

ال حتدث   حىت  السلع  بتقييم  العناية  املهم  من  هو    أزمات،كان  النقد  وكان 
د حدث ذلك يف فرتة من  وق  ،ومع ا�يار النقد ينهار االقتصاد  ،وسيلة التقييم

ن العملة الرومانية "مرت بسلسلة  أوذلك بسبب    ،الرومانية   يةاإلمرباطور فرتات  
لدرجة   القيمة  يف  والتخفيض  االنكماش  الروماين  أمن  الدينار  استخدام  ن 

متاما."  توقف  قد  نقدية كان  النظام أو   ،٢كعملة  يف  الفوضى  حيا� كانت 
األ  إىل  تؤديالنقدي   املخفضة  "سك  الفضة  قيمة  ذات  العمالت  من  الف 

ها يف  أمهيتفقدت    ومن مثَّ   ،لتحل حمل العمالت القدمية بنفس النسبة الشرائية 
مما   التجاري  األ  إىلدى  أالتعامل  �هظا."   سعار ارتفاع  بعض    ،٣ارتفاعا  وىف 

"ارتفاع األ مرة عما كانت يربعة عشر وعشر أما بني    سعارالعصور حدث  ن 
 ٤والسبب هو نقص معدن الفضة." ،و�لتايل ارتفعت رواتب اجلند ،عليه

منها  أزمات   إىلالرومانية    يةاإلمرباطور تعرضت   فرتات  هذه  أفنجد    ؛يف  ن 
النقد  زمات األ ا�يار  للسلع  ،ساعدت على  القيم  ا�يار  "  ،و�لتايل  ن  أفنجد 

 
 ٣٠٣،٣٠٢ص املرجع السابق،) ١
 ٣٨١ص املرجع السابق،) ٢
 .٣٩١ص ،مرجع سابق ية الرومانية السياسي واحلضاري،اإلمرباطور محد على الناصري، �ريخ أسيد ) ٣
 ٣٩٢،٣٩١ص املرجع السابق،) ٤
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  إىلوا  أنفسهم ال ميلكون املعادن الكافية لسك العملة جلأ�طرة عندما جيدوا  األ
�لفضة الذهب  �لنحاس  ،خلط  �لرصاص  ،والفضة  وبذلك    ، والنحاس 

  ، لس من التجار من كان ثر� بسبب التالعب يف النقدأفاحنطت قيمة العملة و 
العم تزييف  السوقألة  وبسبب  من  اجليدة  النقود  ذلك الختفاء  وقصر    ،دى 

الرديئة  تداولال النقود  األ  إىل دى  أ  الذي  مراأل  ،على  ارتفاعا   سعارارتفاع 
 ١جنونيا." 

وقد    ،صدار ال يوازيه معادنذا كان هذا اإلإصدار النقدي على القيم  يؤثر اإل
الرصيد    يةاإلمرباطور قامت   عن  عمالت كثرية  "بسك  عصورها   بعض  يف 

الثمينة املعادن  هلا من  ولإلنفاق  أوذلك من    ،املوازي  اجلنود  رواتب  دفع  جل 
ن مناجم  وكانت النتيجة تدهور قيمة العملة الرومانية أل  ،على احلمالت احلربية
ونتج عن ذلك رفض الناس التعامل �لعمالت وعادوا    ،٢الفضة مل تعد تنتج." 

للبدائيةأخر رة  م الرجوع  أي  السلعية  املبادالت  طريق  عن  للتقييم  وذلك   ، ى 
�م اخلاصة  السلع  تقييم  عدالة عمالت  قامت    ،لعدم  يف   يةاإلمرباطور لذلك 

وقامت الدولة    ،بعض عصورها �غالق دور السك واقتصر السك على الدولة
ولكن   ،ة من الذهب اخلالص والثانية من الفضة اخلالصوىلبسك عملتني األ

االقتصاد    أىر  العمل  أعلماء  الشرائية  إىلدى  أن هذا  العملة  قيمة    ،"تدهور 
ذلك   مقدما  أويرجعون  علموا  عندما  الناس  جلإن  القدمية  النقود    و ألغاء 

خمتلفة ومواد  بسلع  واستبدلوها  قدمية  عمالت  من  لديهم  مما  وقد   ،للتخلص 

 
 . ١٧صد . ت ،  ، دار النهضة العربية ،�ريخ ارو� يف العصور الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور، ) ١
 .٤١٨ص ،مرجع سابق الرومانية السياسي واحلضاري،ية اإلمرباطور محد على الناصري، �ريخ أسيد ) ٢
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وارتفاع مستوى    سعارارتفاع �هظ يف األ  إىلدت محى التكالب على الشراء  أ
 ١تكاليف املعيشة بشكل خميف." 

للجنود  يةاإلمرباطور تدخلت   املعيشة  مستوى  على  لتأثريه  التسعري  فقام    ؛يف 
  تعترب "   هيو   ،يف كل السلع  سعارقصى لألللحد األ   �صدار الئحة  اإلمرباطور

جزائها  أعظم وثيقة اقتصادية يفتخر �ا علماء التاريخ االقتصادي بعد جتميع  أ
النقوش... البائع  ،  من  التسعري سواء كان  املخالفة هلذه  و  أوقد جعل عقوبة 

  ، مؤقتا جراء قد جنح  ن يكون هذا اإلأن كان احملتمل  إهو املوت...و   ياملشرت 
يقضِ  مل  األ  ولكنة  السوداء    زمات مطلقا على صانعي  السوق  التموينية وجتار 

بتثبيت العملة الذهبية    اإلمرباطور قام    ميالد�  ٣١٢ولكن يف عام    ،٢اجلشعني."
التعامل الروماين،صدر عملة فضية  أو  ودبت   ،"و�اتني العملتني استقام نظام 

�ا  إبل    ،مة الضرائب العينية نقداوساعدت احلكومة على مجع قي   ة،فيه احليا
داخل   وليس  والتجارة  التعامل  �ضة  على  على    يةاإلمرباطور ساعدت  بل 

العاملي على    ،الصعيد  ساعدها  قو�  نقد�  نظاما  البيزنطية  للدولة  خلف  مما 
 ٣الوقوف يف وجه التحد�ت." 

هناك   النقود  أفكار كانت  عن  الرومان  والفقهاء  املفكرين  لدى  وقد    ،هامة 
السلعيةأكد بقيمتها  النقدية  وظيفتها  ارتباط  "على  الطبيعة    ،وا  اعتبار  أي 

النقدية  أساسالسلعية للنقود   طور هذا الفكر على اخلصوص    وقد  ، وظائفها 

 
 .٤١٩ص املرجع السابق،) ١
 .٤١٩صاملرجع السابق، ) ٢
 
 ٤٤٧ص ،مرجع سابق ية الرومانية السياسي واحلضاري،اإلمرباطور محد على الناصري، �ريخ أسيد ) ٣



-٥١٤- 

بول( الروماين  االلواح    ،)Paulusالفقيه  (قانون  الروماين  القانون  ميز  لذلك 
حد   وضع  واليت  الفائدة  بني  مثال  عشر)  الر�  أاالثين  وبني  هلا    الذيعلى 

  ، بل حىت الفائدة بكل عنف  ، �م شجبوا الر�إما الفالسفة الرومان فأمنعه....
 ١جراما عن القتل العمد."إالفائدة ال يقل  ذخأن القول � إىلحىت لقد ذهبوا 

 ، برز احلضارات يف العصور الوسطى أية من  سالمن املسيحية واإلتعد احلضار�
أل�ا    ، تشريعية  ةوهذه احلضارات هلا مس  ، وقد سامها يف �سيس نظرية القيمة

 دينية عقائدية.  مبادئحضارات قامت على 

 احلضارة املسيحية  ) ٤

عندما نتحدث عن العصور الوسطى واحلضارة املسيحية يظهر لنا فكرة القيمة  
العادل الثمن  يف  من   ،متبلورة  العديد  تشغل  العادل  الثمن  قضية  وكانت 

احلقبة هذه  الفكرة    ،مفكرين  هذه  سلعأومؤدى  لكل  يوجد  عادل   ةنه  مثن 
اإل نفقة  على  البائع  يستط  نتاجيرتكز  له  أيع  يسمح  معقوال  رحبا  حيقق  ن 

حم  ،�حلياة لتحقيق كسب  اولوتكون كل    األخالق لقواعد    ةخمالف  أكربه 
 املسيحية.        

متعددة  شار إهناك   مفكري   إىلات  خالل  من  املرحلة  هذه  يف  القيمة  نظرية 
الفرتة املفكر   ،هذه  بدء  ومشاكله  االحتكار  ظهور  احلقبة  و ومع  هذه  يف  ن 

هم املفكرين يف هذه املرحلة القديس  أوكان من    ،يتحدثون عن الثمن العادل
له    ،اإلكويينتوما   القيمة  أراءوكان  موضوع  عن  عن ف  ،هامة  حتدث  قد 

 
 ٣٥٨ص ، رجع سابق، دراسات يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مةبراهيم كبإ) ١
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ن ميارس االحتيال أمث عظيم نه إلأإجابيت عن ذلك    " :فقال سعارمشروعية األ
شأمن   بيع  فبيع    كثر�  ئجل  العادل....  سعره  مما أبسعر    شئمن  على 

بشمن  شو  أيستحق   غري أراؤه  سلوكا  ذاته  حد  يف  يعد  يستحق  مما  رخص 
 " وهكذا كان تطبيق السعر العادل .عادل وغري قانوىن

 ١يفرض بوصفه التزاما دينيا. "  

توما   القديس  عدالة    اإلكوييناهتم  العادلة بقضية  القيم  حتديد  أي  التسعري 
والظلم  للجور  جتنبا  التبادلية  أطلقوقد    ،للسلع  العدالة  ن  إ"  :فقال  ؛عليها 

العالة التبادلية دون التوزيعية أي العدالة    هيالعدالة ضرورية يف حتديد السعر و 
اجلزء  بني  حتددها  اليت  تلك  وليست  واجلزء  اجلزء  بني  العالقات  حتدد  اليت 
والكل ....والعدالة التبادلية تعىن املساواة بني املتبادلني وحتقيق املساواة يتطلب 

النقودإ هو  املقياس  هذا  التبادل)  (لقيم  مقياس  بعبارة  أ  ،جياد  ن  أى  أخر و 
املتبادلة  القيم  املساواة يف  تعىن  التبادل  ف  ،املساواة يف  السعر إوهكذا  نظرية  ن 

ينحرف   الذين السعر غري العادل هو  أو   ،يتفق مع القيمة  الذيالعادل هو  
 ٢و هبوطا عن تلك القيمة." أز�دة 

لتوماس   األ   اإلكويينكان  جتاه  فكرة  يف  ديين  مثل كل    ،موالاجتاه  وذلك 
قراض النقود مقابل إ  اإلكوييناملفكرين الكنسيني يف هذه املرحلة فقد "استنكر  

وكان  ،  جل الربح...أكما استنكر التبادل التجاري من    ،احلصول على الفائدة

 
 . ٣٩ ،٣٨ص ،مرجع سابق ،�ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضرجون كينث جالربيت،) ١
 .٤٠٣ص ، رجع سابق، دراسات يف �ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، مةبراهيم كبإ) ٢
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يدعم بقاء البائع يف    الذيهو السعر    اإلكويينالسعر العادل وفقا ملا كان يراه  
 ١طبقته االجتماعية." 

بع املفكرين  يرى  توما  أض  فكر  يف  االحنرافات  بعض  هناك  عن   اإلكويينن 
على من القيمة  أنه ميكن للبائع البيع بسعر  أ  إىلفنجده ذهب "  ،السعر العادل

خلسارة... تعرضه  حالة  يف  إكذلك  ،يف  القاعدة  عن  اخلروج   أحوال مكانية 
البائع بتحسينات  و يف حالة قيام  أ  ، سواقاأل  إىلمثل سد نفقة النقل    ،ىأخر 

السلعة واملكانأل  أو  ،على  الزمان  ظروف  تغري  بسبب  تغريت  القيمة  و  أ  ، ن 
اخلطر   البائع    الذيبسبب  له  السلع."أيتعرض  بنقل  قيامة  يعتربه    .٢ثناء  وما 

اعتباره    ان احنرافً و املفكر  العادل ميكن  السعر  داخل    نتاجخذ تكاليف اإلأعن 
وغري   ،القيمة النقل  مثل  اإل  هوذلك  تكاليف  هذه    ،املختلفة  نتاجمن  وتعترب 

  اإلكويين نظر املفكرين هي تطور يف فكر القديس توما    ةاالحنرافات من وجه
 داخل القيمة.  نتاجوسبق لعصره يف اعتبار تكاليف اإل

 ية سالماحلضارة اإل ) ٥

القيمة (التسعري) يف  أو   ،ة هليإ  أحكامية شريعة و سالمحيكم احلضارة اإل      ن 
لضوابط   احلضارة خيضع  الكتاب    إهليةهذه  يف  القانون   الذيو ــــــ  فنجد  ميثل 

 إشارة من    أكثرفنجد    ؛ما يدل على عدالة الثمن  ــــــ   يةسالمالر�ين للعقيدة اإل
الكرمي على   القران  التضاد ملعىن   أمهيةيف  القران  التسعري واستخدم  العدالة يف 

 
 . ٤١،٤٠ص ،مرجع سابق ،�ريخ علم االقتصاد موجز، يكانرتبر   ي. راأي) ١
   .٤٠٨،٤٠٧ص  ، رجع سابق�ريخ االقتصاد والفكر االقتصادي، م، دراسات يف ةبراهيم كبإ) ٢
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 ، ١وتعىن انه "بثمن (خبس) أي �قص"   ،العدالة يف التسعري وهو لفظ البخس
  أي غري عادل.

وَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال (  :تعاىلقوله    ١٨٣اآلية    ،جند يف سورة الشعراء
اْأل  ِيف  االية  ،)ُمْفِسِدينَ   رض تـَْعثـَْوا  هود  سورة  اْلِمْكَياَل (  ٨٥،  وىف  َأْوُفوا  قـَْوِم   �َ

اْأل  ِيف  تـَْعثـَْوا  َوَال  َأْشَياَءُهْم  النَّاَس  تـَْبَخُسوا  َوَال  ِ�ْلِقْسِطۖ    ، )ُمْفِسِدينَ   رض َواْلِميَزاَن 
ي  سالم يف الفكر اإل  عليهوالفساد يرتتب    ،وهنا عدم عدالة التسعري هو فساد

 املفكرين يف هذه احلضارة. أفكارومن هذه النقطة ترتتب مجيع  ،العقاب 

الغنبو املفكر   أشار لفكرة  والفقهاء  يف    هيو   ،ن  � أ"النقص  العوضني  ن  حد 
فهو من جهة الغابن    ؛عند التعاقد  خرالبدل األ  يمما يساو   أقلحدمها  أيكون  

مبا   مال  قيمته  يزيد متلك  �  ، على  مال  متلك  املغبون  جهة  من    كثر ومن 
فكان النقص عليه   ،و شاريتهأذا �يعته  إكذلك يقال "غبنت فال�    ،٢قيمته" 

 ٣خذ الشئ بدون قيمته" أوهو  ،والغلبة لك 

املفكرين مثل اإل   أشار العديد من  القيمة)  الغنب (فساد  بو حامد أمام  لفكرة 
  ،ن ال يغنب صاحبه مبا ال يتغابن يف العادةأ: فينبغي    ة"املغابن  :فقال  ،الغزايل
البيع للربحفمأذون فيه أل  ةصل املغابن أفأما     ، ال بغنب ماإوال ميكن ذلك    ،ن 

 
اجلواد  )  ١ عبد  اإلبراهيم،  إرجب  املصطلحات  املنري سالم معجم  املصباح  يف  األ  ،ية  العربية دار   أوىلطبعه    ،فاق 

 . ٢٦ص ،٢٠٠٢
 .٣٤١صمرجع سابق،  ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاءنزيه محاد، ) ٢
 . ٣١٦ص ،مرجع سابق ،يسالماملعجم االقتصادي اإلمحد الشر�صي، أ) ٣
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التقريب."  فيه  يراعى  واالعتدال يف    ،سعارالتقريب يف األ  يعينوهذا    ،١ولكن 
 . يو للمشرت أالربح مبا ال يسمح بظلم للبائع 

  اصبح عنصرً أية كوسيلة للتبادل و سالمقد زاد االهتمام �لنقود يف احلضارة اإل
جاء مع   الذين "الذهب  أو   ،للثقة يف الوضع االقتصادي يف هذه الفرتة  اداعمً 

لرئيسي لقوة العامل  ية كان احملرك اسالماإل  األقطارالغنائم واملستخرج من مناجم  
الفضة سالماإل من  موارد  للمسلمني  توفرت  واالقتصادية...كما  السياسية  ي 

األ فتح  و من  ومشال  أندلس  الوسطى  النقود إسيا  سك  يف  عجل  مما  يران 
ي من سالموهذا ما مكن الدينار اإل  ،و دراهمأية سواء كانت د�نري  سالماإل

التجاري للتعامل  تنام  ،االنتشار كأداة  على  ساعد  بني    يمما  البينية  التجارة 
العملة اإلأ كما    ،يةسالماإل  األقطار املستقرة قد سالمن وجود  القيمة  ية ذات 

 ٢حناء العامل."أوسع من النفوذ االقتصادي للمسلمني يف معظم 

ة يف عقول  ثر ايف هذه احلضارة للقيمة ولكن بطرق متفرقة متن  فكارت األأشار 
الد  ؛املفكرين ولتحديدهافنجد  للسلع  املتوسطة  القيمة  يتحدث عن   ،مشقي 

ل الثقات اخلبريين عن سعر ذلك يف بلدهم على ما جرت به  أن يس أيرى "و 
ويقيس    ،وقات املستمرة والز�دة املتعارفة فيه والنقص النادراأل  أكثرالعادة يف  

من أو  أاليت هم عليها من خوف    حوالنسبة األ  إىلبعض ذلك ببعض مضافا  
و  أ  ،وتستخرج بقرحيتك لذلك الشئ قيمة متوسطة  ،و اختاللأو توفر وكثرة  أ

ذو  من  منهم  ي تستعملها  واألمانة  لكلٍ إف  ، املعرفة  مما    شئ ولكل    ةبضاع  ن 

 
 .١١٠ص ،مرجع سابق ،حياء علوم الدينإحامد حممد بن حممد الغزايل،  أبو) ١
 . ١٠٦صمرجع سابق،  ،ي وتطورهسالم�ريخ االقتصاد اإل فواد عبد هللا العمر، ) ٢
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ونالحظ مراعاة الدمشقي   .١هل اخلربة"أميكن بيعه قيمة متوسطة معروفه عند  
الثقات  سؤال  املتوسطة  القيمة  األ  ،يف  مثل   حوالومراعاة  �لسلعة  حتيط  اليت 

ومن خالل كل ذلك يستطيع الفرد    ،و النقصأومثل الوفرة    ،و خوفأمن  األ
 . الذكي استخراج السعر املتوسط للقيمة اليت يستحقها املنتج

وتغليظ العقوبة على من    حتدث الفقيه حيىي بن عمر عن الغش يف العمالت 
العمل �ذا  عمر    ،يقوم  بن  حيىي  الوايل  أويرى  "يسند  األأن  وظيفة و  مري 

السوق)   ببلدهأ  إىل(صاحب  يعرف  من  يكون  أو   ،وثق  على   أولن  واجب 
املأهذا العمل هو    متويل البلد  تداولن يراقب العمل  ن رأى فيها زيفا  إف  ،يف 

فعليه  أك مثال  �لنحاس  خملوطة  تكون  بكل  أن  ويعاقبهم  املزيفني  يتعقب  ن 
عقاب    أمهيةوهنا قد فطن حيىي بن عمر خلطورة تزييف العمالت و   ،٢قسوة."
 وىل األ  مهية األ  ين يعطللوايل �   ةكما قام حيىي بن عمر �عطاء نصيح  ،املزيفني

 ، مور السوقأمن    أمر  هلذه املسالة  قبل أي  أمهية  يويعط   ،للبحث عن املزيفني
النظر   يقبل  "ال  �لنحاس  إحيث  وخملوطة  مبهرجة  دراهم  سوقهم  ظهر يف  ن 

فيها ويبحث عمن  �   ،العقوبة  ة من شد  ه �لأذا ظفر به  إف  ،حدثها أن يشدد 
 ٣لينكله ويشرد به من خلفه."  سواق ن يطاف به األأ أمرو 

 

 
 

الدمشقي،  أبو  )  ١ على  بن  جعفر  اإلفضل  األ  شارةخمطوطة  جيد  قيمة  ومعرفة  التجارة  حماسن  وردييف  ها ئغراض 
 .٧ص  ،مرجع سابق ،وغشوش املدلسني فيها

 .٤٢ص ،مرجع سابق ،السوق أحكام حيىي بن عمر األندلسي،) ٢
 .٤٦ص، املرجع السابق) ٣
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 �نيا : القيمة يف فكر العصور احلديثة 

 ن  و التجاري ) ١

  ،ةوهم من يطلق عليهم املريكنتلي  ،رو� هو التجاريونأظهر نظام اقتصادي يف  
وقد    ،،اليةرأمسمدرسة يف ال  أول  هيو   ،يطايل (التاجر) وهو اسم مشتق من اإل

الثامن   القرن  منتصف  حىت  عشر  اخلامس  القرن  منتصف  من  زما�م  امتد 
يذكر  ،عشر نظاما فكر�  الفرتة  بفكر   ،مل يكن يف هذه  الدولة  اديرت  ولكن 

العالقة   ،جتارها يدركون  "جعلهم  قد  والفضة  التجاريني �لذهب  وكان شغف 
األ بني كمية  األ  موالاملباشرة  املركنتيليني عن  أوكما عرب    ،سعارومستوى  حد 

الوطنية  ذلك � السلع  اململكة جتعل  النقود يف  من  الوفرية  الكميات  على أن 
 . سعارم �رتباط ز�دة النقود �رتفاع األوهنا يظهر معرفته ،١مثنا." 

جتميع   على  يرتكز  املركنتلية  فكر  حمور  و   أكربكان  العملة  من   هي حجم 
والفضة سعرها  ،الذهب  هي  الفرتة  هذه  يف  لألشياء  القيمة  وكان    ،وكانت 

األ الثروة يف صورة ذهب وفض  كرباهلدف  ن "كريستوفر  إحىت    ة،هو جتميع 
نفسه هو   قال    أكثركوملبس  عندما  قو�  تعبريا  الرغبة  ن �من عرب عن هذه 

يستطيع    ،رائع   شئالذهب   ميتلكه  من  يرغب  أوكل  ما  على كل  حيصل  ن 
السائدة  .٢فيه"  هي  املنزلية  الصناعات  يرحبون    ، وكانت  ال  التجار  وكان 

االحتكار  ،�ملنافسة على  و   ،ويوافقوا  الذهب  تراكم  هدفً وكان   ا عامً   االفضة 
العادل    ،اوخاصً  السعر  مفهوم  ألأ"وتراجع  املريكنتلية  الرئيسي مام  الشاغل  ن 

 
 . ٦٥ص، مرجع سابقجز �ريخ علم االقتصاد، و ، ميكانرتبر   ي. راأي) ١
 .٤٩ص ،مرجع سابق ،�ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضرجون كينث جالربيت،) ٢
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ليس   األأللتجار  تكون  االرتفاع  سعارن  تكون  إ و   ، شديدة  ال  بسبب    –منا 
 برز مفكري هذه املرحلة : أوكان من  ،١شديدة االخنفاض" - املنافسة

 وليام بييت  

ن بييت من حيث  إ"لقد قيل    ،مسامهات �رزه يف نظرية القيمةكان لوليام بييت  
األ الفضل  له  على    ولاملبدأ كان  التأكيد  يف  الغربية  املدارس  رجال  ن  أبني 

القيمة  أساس العمل هو   ب ن العمل هو األإوذلك بعبارته الشهرية "  ،حتديد 
يتحدث  ويؤكد ذلك عندما  ،  م "هي األ  رضالفاعل للثروة بينما األ  ساسواأل

ويقرر    ،و عمل بذل يف املاضيأاليت يعتربها نتيجة عمل سابق    ةمعن ثروة األ
اإلأبييت   العنصرين  واألنتاجن  العمل  مها  األصليني  بييت    حاولو   .٢" رضيني 

قياس  إ وحدة  األ أجياد  من  املتاحة  الكميات  لقياس  معيار  العمل أ  رضو    ، و 
اإل القوة  عن  للتعبري  األنتاجوذلك  من  املؤلفة  فشلت   ،والعمل  رضية  ولكن 

املعياراوالحم هذا  إلجياد  احمل  ،ته  هذه  نظريه  اوالولكن  يف  لتطور  مهدت  ت 
 . القيمة

 ريتشارد كانتيلون 

القيمة من   نظرية  االقتصاد عند كانتيلونأساستعد  تيقن كانتيلون    ،يات  وقد 
لذلك فقد اختذ    ،والعمل يف القيمة هي نظرية غري مرضيه  رضن نظرية األأ  إىل

مغايرا التكأواعترب    ،طريقا  صناعةنسايناإل  ثران  الفكر  أو   ،   هذا    إىل دى 
للسكان لنظرية  اإلإ"  :ومفادها  ،الوصول  ملوارد  عاشة  ذا مل تكن هناك حدود 

 
 .٥١ص املرجع السابق، )١
 . ١١٩،١١٨ص  مرجع سابق، ،�ريخ الفكر االقتصاديبو عبده، عبد احلميد حممد شعبان، أحممد عمر ) ٢
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يتكإف سوف  الرجال  احلبوب"ثر ان  خمزن  يف  الفئران  مثل  استخدم    .١ون  وقد 
ن املوارد حمدودة  أفكان يرى    ، ية السكان كمكون رئيسي يف نظرية القيمةنظر 

وبسبب حمدودية املوارد سوف تتباطئ الز�دة السكانية لتصل   ،رضبكمية األ
وقد    ،ال يسمح �لز�دة السكانية   الذيجر الكفاف و أويسود    ،السكون  إىل

السكون سنحتاج  أ  إىلتوصل    ة فدنأست    إىلفدان ونصف    إىلنه يف حالة 
السكون حالة  يف  فرد  لكل  متوسطة  ميكننا    إىلو�لوصول    ، خبصوبة  ذلك 

األ طريق  عن  احلقيقية  للقيم  شئ    ،رضالوصول  لكل  احلقيقية  "فالقيمة 
اإل األ  نسانيستخدمه  مع كمية  إل  رضمتناسبة  استخدامها  يتم  ها  نتاجاليت 

عليه بواسطه  وللمحافظة  عليها" أولا  القائمني  الغلة    ،٢ئك  ثبات  و�فرتاض 
 .رضنظرية قيمة األ إىل هيللحجم انت

 الطبيعيون   ) ٢

الطبيعي النظام  علم  طبيعية    أولفهم    ،الفيزوقراط هي  قوانني  بوجود  قال  من 
اإل  ،االقتصادية  األمورحتكم   إلرادة  يوجد  فيه  نسانوال  نظام    ،تدخل  فهو 

 . خذ به يصلح لتحقيق مصاحل البشر عند األ يهلإ

النظام وتوطد يف فرنسا الهتمامها �لزراعة الزراعة يف  وذلك أل  ،ظهر هذا  ن 
حياهأفرنسا   فرنسا  ، سلوب  حتكم  الزراعية  املصاحل  للمزارعني   ،وكانت  وكان 

األ الثانوي  ،يساسالدور  الدور  الناتج    ، وللتجار  هام هو  وللطبيعيني مذهب 
 

) ، Richard، ١٩٣١،Essai sur la nature du commerce en general (١٧٥٥)، with 
English trans، ed،(١) Cantillon H Higgs. London: Macmillan.، Bit ١، Ch ١٥ 

) ، Richard، ١٩٣١،Essai sur la nature du commerce en general (١٧٥٥)، with 
English trans، ed،(٢) Cantillon H Higgs. London: Macmillan.، Bit ١، Ch ١٥ 
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منها يف أي    شئ  أوال ينش   ،من الزراعة  أن الثروة كلها تنش أؤداه  "وم  ،الصايف
فالتجار بوجه خاص يشرتون ويبيعون الناتج   ،ىأخر و حرفة  أو جتاره  أ  صناعة

البيع دون   وبعد  الشراء  قبل   شئ وال  ،خالل ذلك   شئليه  إن يضاف  أنفسه 
حيدث  يف  أو   ،نفسه  يكن  الصناعة    شئن  الصناعة...أي  يف  االلتباس  من 

األخرية    ،التحويلية هذه  تفعله  ما  العمل  أفكل  قوة  من  قدرا  تضيف    إىل �ا 
هم املفكرين يف هذه  أومن    ،١ولكنها ال تنشئ شيئا جديدا"   ،منتجات الرتبة

 املرحلة :  

 ي فرانسوا كيز�

و   كيز�يقدم   االقتصادي  من    الذياجلدول  قسم   ،هأعمالهم  أ يعترب  حيث 
ن السلع أواعترب    ،والصناع  ،واملالك  ،نو املزارع  :هم  ،ثالث طبقات   إىلا�تمع  

الطبقات  بني هذه  تعترب    كيز�يوكان    ،تدور  واليت  الطبيعيني  ن أمن مدرسة 
 ، ىخر ويقوم عليها كل النشاطات األ  ،هم نشاط منتج يف ا�تمعأالزراعة هي  

ن الزراعة هي اليت تسبب أو   ،هي املصدر الوحيد للثروة  رضن "األإو�لتايل ف
  شئ وكل  ،غري مفيد للزراعة سيضر �ألمة والدولة شئ ن كل أالثروة....و  ز�دة

لأل مرحبا  سيكون  الزراعة  والدولة"يشجع  اهتمام    .٢مة  عدم  نالحظ  وهنا 
والتسعري  كيز�ي حركة  وذلك أل  ،�لقيمة  على  انصب  اهتمامه  التدفقات  ن 

 مل نين اسهامات الطبيعيولذلك نستطيع القول �  ،االقتصادية داخل ا�تمع
 . و تضيف يف نظرية القيمةأتؤثر 

 
 . ٦٥ص، مرجع سابق جون كينث جالربيت،�ريخ الفكر االقتصادي املاضي صورة احلاضر،)  ١
  ، محد صقرأصقر    :ترمجة  ،١٩٨٠  -١٧٢٠سهامات الكالسيكية  �ريخ النظرية االقتصادية اإلجورج �يهانز،  )  ٢

 . ٨٠ص ،١٩٩٧املكتبة االكادميية 
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مفهومً  يعطوا  مل  الطبيعي  والفكر  التجاري  الفكر  مييزها    اواضحً   ايعترب  للقيمة 
السعر والثروة  ،عن  القيمة  بني  متيز  ال  حتليال�م  يرجع   ،كذلك  احلقيقة  وىف 

القيمة   الفضل نظرية  توضيح  يف  هلا كما    ،للكالسيك  احملددة  العوامل  وشرح 
 . سنوضح

 الكالسيك  ) ٣

ن نبحث عن  أعندما نتحدث عن القيمة يف احلقبة الكالسيكية جيب         
وما املشكلة اليت واجهت املفكرين   ،البحث عن القيم  إىلدت  أسباب اليت  األ

القيم لتحديد  قواعد  تقسيم أفنجد    ،إلرساء  الكالسيكي  الفكر  مع  ظهر  نه 
والتخصص ظهورمها  أو   ،العمل  اإل  إىلدى  اإل  نتاج ز�دة  فائض    ،نتاجووجود 

اإل األأ  نتاجوفائض  التبادل حلصول  عملية  ليتم  السوق  لظهور  على   فراددى 
ن يكون هناك  أولذلك كان جيب    ،و االستهالكأ  اجنتاحتياجا�م من لوازم اإل

و  التبادل  عملية  يف  املنتجأتكافؤ  يتحول  اإلو ال  من  ى أخر   ةألنشط  نتاجن 
التقييم   فيها  اإلإو   ،عدال  أكثريكون  النشاط  خيتل  ذلك  حدث    ، ي نتاجذا 

ف هامً إوبذلك  يكون  التبادل  تكافؤ  العملية    ان  يف  املنتجني  استمرار  يف 
للتبادل  ، يةنتاجاإل معيار عادل  املهم وجود  املفكرين    ،لذلك كان من  وعمل 

مسيث   آدم  طالقمههم على اإلأالكالسيك على البحث عن هذا املعيار ومن  
 . مبعيار التبادل أي قيم السلع مماهتم يف كتابة ثروة األ الذيو 

 مسيث       آدم

و         التبادل  فكرة  اإل  ةمهيأشغلت  من  الفائض   آدم تفكري    نتاجتصريف 
فبد السلع  أمسيث  لتقييم  يرى    ،يتطرق  ألنه  للسلع أوذلك  اخلاطئ  التقييم  ن 
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ذا توافرت إال  إن التبادل ال يتم  إحيث    ،لعملية التبادل  ةن حيدث عرقل أميكن  
األ قوة  أ"البد    :فيقول،  طراف  املنفعة جلميع  عمليا�ا  ن  هذه كانت  املبادلة 

معينة   ةفهذا الرجل ميتلك سلع  ؛وتتوقف عند بداية تقسيم العمل  ،تتعرقل مرارا
ذا ما إ  وللذلك سيسر األ  ،أقل  أخربينما ميتلك رجل    ، ليهإمما حيتاج    أكثر

ن مل  إذا اتفقا و إولكن    ، ذا ما اشرتاه إوالثاين    ،ختلص من جزء من هذه الوفرة
�م  أ كما  ،فلن تتم املبادلة بينهما...   ولليه األإيكن عند الثاين شئ مما حيتاج  

  ١مجيعا بال منفعة متبادلة بعضهم لبعض"

اليت كانت        السلع  عن  وحتدث  القيمة  موضوع  عرض  يف  مسيث  تدرج 
األ السلع  �ا  فقالخر يقوم  التبادل  عملية  لتتم  يف    األشياءن  إ"  :ى  كانت 

ااأل ر زمنة  بعدد  تثمن  عنها.......ومثله  ءلقدمية  بدال  بذلت  اليت  املاشية  وس 
اهلندأصداف يف بعض  نوع من األ نيو   ، حناء ساحل  القد ا�فف يف  ومسك 
فيما روى ىل    أصحاب .....حيث مازال بعض  ،فاوند الند الصنائع حيملون 

النقود    ةحفن من  بدال  املسامري  و   إىلمن  اجلعة"   إىل املخبز  ويستمر    ،٢�ئع 
للنقود ويقول التقييم حىت يصل  تطور عملية  الناس يف  إ"  :مسيث يف شرح  ن 

ية يف هذا فضل يالء األإعلى    ة سباب قاهر أمجيع البلدان قد عقدوا العزم جراء  
السلع" سائر  دون  للمعادن  فوائد    ،٣االستعمال  شرح  يف  مسيث  ويستمر 

 ادل. ومميزات استخدام النقود لعملية التب

 
 .٣٦،٣٥ص ،مرجع سابق ،ممسباب وطبيعة ثروة األأحبث يف آدم مسيث، ) ١
 .٣٦ص، مرجع سابق، ممسباب وطبيعة ثروة األأآدم مسيث، حبث يف ) ٢
 ٣٧ص املرجع السابق،) ٣
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  :فقال  ة؛مسيث �لتفريق بني معىن القيمة االستعمالية والتبادلي   آدمقام           
حيا� تدل على القدرة على شراء أو   ،حيا� عن منفعة شئ معنيأ  "فهي تعرب 

 تسمى (قيمة االستعمال)  وىلفاأل  ،ى متكننا منها حيازة هذا الشئأخر سلع  
تبادلية)خر واأل (قيمة  ما    األشياءف  ، ى  غالبا  الكربى  االستعمالية  القيمة  ذات 

قيم هلا  قليل   ة تكون  فأ  ةتبادلية  و�لعكس  معدومة  القيمة    األشياء و  ذات 
وال شئ    ،و معدومةأ  ةالتبادلية الكربى غالبا ما تكون قيمتها االستعمالية قليل 

وعلى   ،به شئ وال يكاد يبادل به شئ   يال يكاد يشرت   هنفع من املاء ولكنأ
ولكن ميكن يف كثري    ،وهرة ال تكاد تكون هلا قيمة يف االستعمالالعكس فاجل

    ١ن تبادل به" أى خر حيان لكمية كبرية من السلع األمن األ

واأل       احلقيقي  املقياس  بتوضيح  مسيث  القيمةساسقام  لتحديد  وهو    ،ي 
"العمل  �فقال    ؛العمل للسلع    نذإن  احلقيقي  التبادلية  القيمة  مقياس  هو 

الثمن األ كان يبذل للحصول    الذيومال االبتياع    ،ولكلها.....العمل كان 
وهو ما يتم به ابتياع    ،مل يكن الذهب وال الفضة بل العمل  األشياءعلى كل  

األ يف  العامل  ثروات  مسيث  .  ٢صل."كل  العمل  أويرى  أي  البشرى  اجلهد  ن 
ن حجم الثروات يتوقف  أو   ،الثروات لديهم قوة الشراء  أصحاب ن  أو   ،يشرتى

�لرخص   سواء  اجلهد  شراء  العكسأعلى  مينحه  أ"و   :فيقول  ،و  اليت  القوة  ما 
أي استحقاق معني لكل   ،منا هي قوة الشراءإ�ها امتالك الثروة مباشرة وفورا  إ

السوق   إنتاجو كل  أالعمل   املوجود حينها يف  ثروته    ،العمل  و  أ  ربأكوتكون 
ين  خر كمية عمل الناس األ  إىلو  أ  ،مدى هذه القوه حتديدا  إىلصغر �لقياس  أ
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و  أمتكنه ثروته من ابتياعه    الذي ين  خر و هو الشئ نفسه نتاج عمل الناس األأ
   ١استحقاقه."

عامل          بوضع  مسيث  املشقة    أخرقام  وهو  القيمة  لتحديد  العمل  مع 
ن "االختالف يف كمية اجلهد املبذول والرباعة أفريى    ،العمل  إنتاجوالرباعة يف  

ينبغي   يؤخذا  أاملستعانة  احلسبان  أيًضان  من عمل   ،يف  مزيد  مثة  يكون  فقد 
السهلة  ةساع التجارة  من  ساعتني  يف  يوجد  مما  الشاق  الشغل  يف  أ  ،من  و 

استغرق صاحبها عشر سنوات يف اكتسا�ا مما قد  ة على صنع ةاالنكباب ساع
السهل   ،للعيان   ةعادية �دي  صناعةيوجد يف عمل شهر يف   ليس من  ولكن 

للمشقة  إ دقيق  مقياس  أي  للرباعةأجياد  خمتلف أواحلق    ،و  تتبادل  يف  نه 
 ٢املشقة والرباعة عادة يف احلسبان."  أمرها يؤخذ أنواعتجات العمل على من

و  أن املعادن كالذهب والفضة تتغري قيمتهم بتوافر املناجم  أيرى مسيث         
ويرى مسيث  أ  ،قلتها القيمة  ثبات  البشرى هو صاحب  واجلهد  العمل  ن  أما 

األ العمل  أ  سعارغالء  على كمية  يتوقف  رخصها  رخص  أو   ،املبذولو  ن 
فيها املبذول  العمل  قلة  من  هو   :فيقول  ؛والعكس صحيح  ،السلعة  "فالغايل 

ما الرخيص فهو ما  أو   ،يكلف احلصول عليه كثريا من العمل  الذي عزيز املنال و 
الوصول   يكلف    الذيو  أليه  إيسهل  العملإال  القليل جدا من  فالعمل    ،ال 

ميكن    الذياملقياس احلقيقي والنهائي  وهو    ،وحده هو املتغري يف قيمته الذاتية
نه سعرها  أزمنة واألمكنة  ن تقارن يف كل األأو   ،ن تقارن به أالسلع    ة لقيمة كاف

 
 .٤٦ املرجع السابق،) ١
 .٤٧ص، مرجع سابق، ممسباب وطبيعة ثروة األأآدم مسيث، حبث يف ) ٢



-٥٢٨- 

حيا� رخص  أ  هنأوينبه مسيث    ،١ما النقد فهو سعرها االمسى فقط." أ  ،احلقيقي
السلع ال يكون بسبب العمل املبذول فيها ولكن بسبب نوع السلعة وقيمتها  

 ليها عند من يستخدمها.إوشدة االحتياج 

القيمةأ حتديد  طريقة  يف  الزمىن  العامل  مسيث  املدى  أفريى    ؛وضح  على  نه 
ن إما يف الفرتات القريبة فأيف التقييم؛    فضلالزمىن البعيد يكون العمل هو األ

التقييمأنقد ميكن  ال يكون هو وسيلة  الفرتات أويرى مسيث    ،ن  العمل يف  ن 
 : فيقول  ،زمن واجلهد ال يتغري  إىلمن زمن    ةن قيمة العمل �بتأل  أفضلالبعيدة  

األ والدقيق  الشامل  املقياس  هو  بوضوح  يبدو  للقيمة  "العمل كما  و  أوحد 
الوحيد   السلع يف كل األ  الذياملعيار  قيم خمتلف  بواسطته مقارنة  زمنة ميكننا 

ننا ال نستطيع تقدير القيمة احلقيقية ملختلف السلع  أفمن املسلم به    ،مكنةواأل
قرن   هلا  إىلمن  مثنا  تبذل  اليت كانت  الفضة  بكميات  نستطيع   ، قرن  وال 

ن  أما بكميات العمل ففي وسعنا  أ  ، سنة بكميات احلنطة  إىلتقديرها من سنة  
الدقة من قرن   ما يف  أ  ،٢سنة."   إىلقرن ومن سنة    إىلنقدره �قصى درجات 

"فاملال    :فيقول  ؛ عادلة  ةن يقيم بطريقأن النقد ميكن  أننا جند  إاملدى القصري ف
  ،هو املقياس الدقيق للقيمة التبادلية لكل السلع يف الزمان نفسة واملكان نفسه

 ٣ال يف الزمان نفسه واملكان نفسة فقط." إولكن ال يتصف �ذه الصفة 

ن الثمن  إحيث    ، خمتلف عن القيمة  أمروهو    ،حتدث مسيث عن الثمن        
ى أخر لتبادل �ضافة عوامل  ويتحدد الثمن يف السوق ل  ،يستلزم وجود النقود
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وهو الربح لتقييم السلع    أخر  العمل عامًال   إىلفأضاف مسيث    ؛قوة العمل  إىل
وامنا    ،ن العمل املبذول ليس هو املقيم الوحيد لسعر السلعأوضح  أو   ،وتسعريها

ينفقه صاحب    أيًضا ن تتفاوت يف أاملال من بضائع وخامات ميكن    رأسما 
 ، قسمني  إىلاملواد تنحل    إىلن القيمة اليت يضيفها العاملون  إ"  :فيقول  ، قيمتها

يوىف  أ العمل على كامل    أر�ح  خرواأل  ،العاملني  أجورحدمها  مال    رأسرب 
واأل قدمها  جور املواد  الشخص    ، اليت  هلذا  مل  أوما كان  لو  بتشغيلهم  يهتم  ن 

  الذي املال    رأسمن جمرد تعويض    أكثر م شيئا  أعماهل  ة يكن يتوقع من بيع مثر 
منا ما إو   ،ن العمل ليس هو املقيم الوحيد للسلعأويوضح مسيث    ،١خاطر به" 

القيمة   أيًضاينفقه   متفاوتة  وخامات  بضائع  من  العمل  تكون    ،صاحب  وقد 
�بت  ةنسب األ  ةالعمل  اخلامات   ر�حولكن  سعر  تفاوت  حسب    ، ختتلف 

لأويوضح مسيث   األنه من  إحيث    أمهيةه  أر�حاملال و   رأسن  ووفر   جورقدم 
 ة. اج السلعخر املواد اخلام للعامل إل

عامًال   آدميضيف        و   ا �لثً   مسيث كذلك  للعمل  وهو    رأسيضاف  املال 
 فراد ال ميلكها األ  اعندما كانت مشاعً   رضن األإحيث    ،وريعها  رضعامل األ 

العاملإف جبهد  تقيم  منها كانت  املستخرجة  السلع  التحضر  أ  ،ن  مع  ما 
األأ أل  رضصبحت  الريع  ،فرادملكية  ظهر  األ  ، وهنا  ملالك  حق    ،رضوهو 

 : فيقول  ،هو املكون الثالث للتسعري وتقييم السلع  رضن ريع األأيعترب مسيث  
لكافإ" احلقيقية  القيمة  للسعر    قساماأل  ة ن  املكونة  بكمية  إاملختلفة  تقاس  منا 

منها    الذيالعمل   يبتاعها  أيستطيع كل  يستحقهاأ ن  يقتصر   ،و  ال  فالعمل 
  الذي بل ذاك    ،العمل  إىليعود    الذيعلى قياس قيمة ذلك القسم من السعر  
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العائد    إىليعود   وذاك  سلعإ  الربح...  إىلالريع  سعر كل  جمتمع    ةن  أي  يف 
وىف   ،هذه الثالثة كلها  إىلو  أ  ،الثالثة  قسامو ذاك من هذه األأهذا    إىلينحل  

أي جمتمع متطور تدخل الثالثة كلها بدرجات متفاوتة كمكو�ت لرتكيبة سعر  
 .١من السلع"  كربالعدد األ

هلا          سعر كفء  وضع  طريق  عن  للسلع  التقييم  عن  مسيث    ،حتدث 
واأل �لعمل  والتسعري  التقييم  عوامل  هذا  ب  أبد  ،والريع  ر�حوحدد  تصنيف 

سوق  إىلالسعر   وسعر  طبيعي  "عندما  أفريى    ،سعر  هو  الطبيعي  السعر  ن 
 أجور و   رضمما هو كاف لدفع ريع األ  أقلو  أ  أكثرية سلعه ليس  أيكون سعر  

السوق وفقا   إىلعدادها ونقلها  إنشائها و إاملال املستثمر يف    رأس  أر�حالعمل و 
تباع به هذه السلعة يسمى سعرها   الذيفالسعر    ،للنسب الطبيعية هلذه الثالثة

بال   بسعر  السلعة  تباع  للتاجر" أ  أر�ح  أدىنالطبيعي...وهنا  ما  أ  ،٢و خسارة 
الفعلي   السعر  السوق فهو  السلعة  الذيسعر  به  على من  أوقد يكون    ،تباع 

ويتوقف ذلك   ، و مساو� له متاماأي  من السعر الطبيع  أدىنو  أالسعر الطبيعي  
يف شرح حاالت الطلب و�ثريها على   أوبد  ،على الطلب الفعلي هلذه السلعة

ذا تدنت كميتها عن الطلب إالسوق    إىلية سلعه تنتقل  أن  إ"  :فيقول  ،السعر
والربح اليت   جور ن كل الذين يرغبون يف دفع القيمة الكلية للريع واألإالفعلي ف

  ، هناك لن يستطيعوا احلصول على الكمية اليت يريدو�ا  إىلجيب دفعها لنقلها  
االستعداد لدفع    ين البعض منهم سيبدإن يقبلوا عليها فحسب فأوبدال من  

ينش   ،املزيد الفور  فوق    أوعلى  ما  شيئا  السوق  سعر  ويرتفع  التنافس  بينهم 
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وق على الطلب الفعلي الس   إىليد الكمية املنقولة  ز وعنما ت  ،السعر الطبيعي...
الطبيعي السعر  عن  الشئ  بعض  السوق  سعر  تكون    ،....ينخفض  وعندما 

احملمولة   تكف  إىلالكمية  ف  ة لتلبي  ي السوق  تزيد  وال  الفعلي  سعر  إالطلب  ن 
و يقرتب بشكل معقول من أما مساو� متاما للسعر الطبيعي  أالسوق يصبح  

 ١هذا السعر" 

 مم العمالت فقال "مع تقدم الصناعة وجدت األحتدث مسيث عن النقد وعن  
الذهب   ،ن تسك القطع النقدية من عدة معادنأنسب هلا  نه من األأالتجارية  

و سواه من أوالنحاس    ،والفضة للمشرت�ت املعتدلة القيمة  ،للدفعات الكربى
األ للقيمة  النقدي  ،٢." دىناملعادن  السعر  عن  حتدث  "السعر   : قال  ،كما 

و الفضة اخلالصة اليت تباع  أمنا هو دائما كمية الذهب اخلالص  إالنقدي للسلع  
 ٣تسمية القطع النقدية."  إىلمن دون أي التفات  ،�ا

وربط السعر االمسى بتغري    ،سعر حقيقي وسعر امسى  إىل  سعارقسم مسيث األ
وال يقل عن    يزيدال    الذين السعر الطبيعي هو  �وقال    ،قيمة الذهب والفضة

األ "ريع  و   أجورو   رضتكلفة  يف    رأس  أر�حالعمال  املستثمر  نشائها إاملال 
ونقلها  إو  الفعلي  أ  ،٤السوق."   إىلعدادها  السعر  فهو  السوق  سعر   الذي ما 

و مساو�  أ  ه من  أدىنو  أعلى من سعرها الطبيعي  أوقد "يكون    ،يباع به السلعة
الرتفاع السعر عن   تؤدي  ة ظروف طبيعينه يوجد  أمسيث    أشارو   ،٥له متاما." 
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الطبيعي األ  ،السعر  جودة  وكمية    رضمثل  مع إنتاج وخصوبتها  متناسبة  ها 
دى ذلك أمن الطلب على السلعة    أقل  رضاأل  إنتاجن كان  إف  ،الطلب الفعلي

مثال هذه االرتفاعات يف السعر السوقي �مجة  أن  إ"   :فيقول  ، سعارالرتفاع األ
تلبية كاملة وقد  أعن �ثري   الفعلي  الطلب  تلبية  سباب طبيعية قد حتول دون 

 ١بد." األ إىليستمر مفعوهلا 

 ماركس  ) ٤

بتحليل ثروات ا�تمع من خالل اإل         وفكرة تكدس   نتاجاهتم ماركس 
 يف حتليل البضاعة واليت أوبد ،البضائع

االستعمال  خالل  من  البشرية  احلاجات  البضائع  أوضح  أو   ، تلىب  هلذه  ن 
النظر يف    ،... ةن منفعة الشئ جتعل له قيمة استعماليإ"  :فقال  ،منافع ولدى 

يقتض االستعمالية  حتديدها كميا...  مراأل  يالقيم  القيمة   ، دائما  تتحقق  وال 
االستعمال  إاالستعمالية   خالل  من  االستهالك... أال  القيم  وتع  ،و  ترب 

مادي حامالت  ذاته  الوقت  يف  التبادلية  ةاالستعمالية  القيمة    ،للقيمة  وتبدو 
جيرى مبوجبها تبادل قيم استعماليه  ة  وكنسب  ، التبادلية قبل كل شئ كعالقة كميه

 ٢." أخرمن نوع ما بقيم استعماليه من نوع 

هيأماركس    أوضح االستعمالية  القيم  بكيفية    ، كيفية   قيم  ن  �تم  شباع  إأي 
كميتها    زادت آلنه كلما    ، ما القيم التبادلية هي كميةأ  ، احلاجات االستهالكية

فقال  زادت  قيما    " :قيمتها  بوصفها  البعض  بعضها  عن  البضائع  تتمايز  ال 
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األ �لدرجة  الكيفية  الناحية  من  فال  أ  ،وىلاستعمالية  تبادلية  قيما  بوصفها  ما 
�ا ال تنطوي وال على ذرة  إو�لتايل ف  ، حية الكميةال من الناإن ختتلف  أميكن  

 .١واحده من القيمة االستعمالية." 

القيمة  اولينتقل ماركس يف حم        : فيقول  ،لتوضيح ما هو عامل اكتساب 
االستعمالية   قيمة  إو  أ"القيمة  هلا  ليست  اخلريات  جتسد  إحدى  ألنه  و أال 
بشر  عمل  فيها  ...   يجتسم  من  إ  جمرد  تتضمنه  ما  بكمية  سيكون  ذلك  ن 

للقيمة"...  الذيالعمل   اخلالفة  "املاهية  ستكون    ، هو  البضاعة    أكرب وقيمة 
الشخص   و   أكثرينتجها    الذيكلما كان    ةن كافإ و   ،...ةبراع  أقلمخوال 

قيما ما هي   املتبلور." إالبضائع بوصفها  العمل    ،٢ال كميات معينة من وقت 
القيمة ما كانت  العمل  هامة  ،ولوال  استعمالية  قيم  هناك  ال    ، ولكن  ولكنها 
وذلك "عندما ال تكون منفعة هذا الشئ    ٌي،بشر   تقيم أل�ا مل يبذل فيها جهدٌ 

العمل  ة �مج  نسانلإل واألأومن    ،عن  اهلواء  ذلك  ميكن  رضمثلة  ....كما 
  ةن يكون بضاعأدون    نسان ن يكون �جتا لعمل اإلأو   ، ن يكون �فعاأللشئ  

منا خيلق قيمة استعماليه وال إيلىب بناتج عمله حاجته الذاتية    الذيفالشخص  
 .٣خيلق بضاعه."

االزدواج        العامل  ماركس  قيمة    ياكتشف  هلا  للبضائع من حيث كو�ا 
�فع  ةاستعمالي منتجات  وتكون  ملموس  عمل  عليها  جيرى    ة عندما 

تبادليما عندما  أ  ،لالستعمال قيمة  هلا  عندما جيرى عليها عمل جمرد    ةتكون 
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  ،وخيرج منتجات ال يهم نوعها وال فائد�ا ملنتجيها أل�ا خلقت للتبادل فقط
يتبقى لدى  إ  :"فيقول البضائع فال  القيمة االستعمالية ألجساد  ذا جترد� عن 

األ هي  هذه  واحدة  خاصية  سوى  للعملأجساد  منتجات  �تج   ،�ا  ولكن 
ذ اآلالعمل  يكتسب  جديدااته  شكال  القيمة أومع    ،ن  عن  جترد�  قد  ننا 

ف جترد�  إاالستعمالية  قد  األ  أيًضا ننا  تلك  عن  ذاته  الوقت  املكونة    قساميف 
استعماليواأل قيمة  جتعله  اليت  البضاعي  جلسده  إ...ةشكال  كافإذ  ،    ةن 

 العمل   إىلاخلصائص اليت تدرك �حلواس قد اضمحلت فيه....بل ترجع كلها  
ا�رد." البشرى  العمل  أي  الواحد  املتماثل  أي إ"  :وقال كذلك   ،١البشرى  ن 

فهو بصفته    ،نفاق لقوة العمل البشرية �ملعىن الفسيولوجيإعمل هو من جهة  
ن أي عمل من أكما    ،و جمرد يشكل قيمة البضائعأمتماثل    يهذه عمل بشر 

�نية   بشكل خاص هادف هو  إجهة  البشرية  العمل  لقوة  بصفته هذه  نفاق 
 . ٢عمل �فع ملموس وخيلق القيم االستعمالية." 
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 املبحث الثاين 

 نظرية القيمة يف فكر ابن خلدون  

وقد حفظ القران منذ    ،) ميالد� ١٣٣٢  –هجر�  ٧٣٢(ولد ابن خلدون بتونس سنة  
كما توىل قضاء املالكية مبصر وقام   ،طفولته وتوىل عده مناصب سياسيه ودينيه 

 ١. )ميالد� ١٤٠٦ –هجر�   ٨٠٨(وتوىف مبصر سنة   ،�لتدريس يف االزهر الشريف

ه االقتصادية متفرقة أفكار وجاءت    ، اهتم ابن خلدون بعلم االجتماع والسياسة
وجاء الفكر االقتصادي لديه من خالل رصده للتعامالت   ،املناقشات يف هذه  

البشر  ا�تمع  يف    ، يداخل  منهج  خلدون  البن  للمسائل  تناولوكان  ه 
والسياسي   ،االقتصادية االجتماعي  اجلانب  من  احلياه  نظام  مبناقشة    ،وذلك 

وكان يتبع    ، هأفكار ومن هذه املناقشة اكتشف التشابك يف العالقات واستنتج  
اجلغرايف على   األحداث �ثري    تناولف  ًيا، واقع  ااستقرائيً   امنهجً  واملوقع  التارخيية 

االقتصادية وكذلك  والسياسية  االجتماعية  احلياه  جوانب  خالل   ،مجيع  ومن 
وكذلك حلل املشاهدات والوقائع    ،واجلماعات   فرادهذا التأثري حلل سلوك األ

كانت دائما حماطه �لفهم    ةامفاستخدم املنهج االستنباطي الستخراج قواعد ع
 ية. سالمللشريعة اإل

األ احلضارات  من  علومه  خلدون  ابن  حيث  خر استقى  احلضارة  إى  ن 
فقد قراء علماء وفقهاء    ،ىخر ية قد بنيت على قراءات احلضارات األسالماإل

وقاموا برتمجة هذه الكتب وتعلموا منها    رسطووأل  فالطونية ألسالماحلضارة اإل
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ي فنجد سالمية واليت يطغى عليها الفكر اإلسالمالفلسفة فظهرت الفلسفة اإل
  ثرى؛ وال يستبعد �خر وا بقراءات احلضارات األ ثر الكثري من املفكرين وقد � 

هم أفكار عن القيمة حيث مت استعراض    أرسطوو   أفالطون  فكارابن خلدون �
 الفصل السابق.عن القيمة يف 

بوضوح          االقتصادية يف كتا�ته  أفكارظهرت  الرغم   ، ابن خلدون  على 
  إىلابن خلدون    أشار وقد    ،ة نه مل يذكر يف كتا�ته لفظ االقتصاد صراحأمن  

يف هذا   موالواحلفاظ عليها من الغش والتدليس وكان تصنيع األ  موالقيمة األ
وحفظها    ،"النظر يف النقود املتعامل �ا بني الناس   هيو   ،العصر يسمى السكة

الغش   من  يداخلها  النقص"أمما  األ  ،١و  قيمة  يف  نقص  أي  من   موالوكان 
وكان هناك اختالف يف   ، يلقى اهتمام الدولة  أمرحيث وز�ا يعترب تزييف وهو  

دول من  النقود  يف  ن  أ"وذلك    ،ىخر أل  ةقيم  السكة  خمتلفا  والدرهم  الدينار 
و  �ألفاق  واملوازين  األ  األمصاراملقدار  العملة  أأي    ٢"عمالوسائر  قيمة  ن 

قطر   من  الغش    ، قطر  إىلختتلف  من  قيمهم  على  احلفاظ  الدولة  دور  وكان 
 . موالوالتدليس حلفظ حقوق املتعاملني �ذه األ

خلدون   ابن  احلرةأاستطاع  القيم  يشرح  اإلهلية  اهلب  هيو   ،ن  الثروات  أات  و 
واأل  ،الطبيعية الر�ح  واألمثل  والشمس  نبه    ،اخلصبة  رضمطار  هذه  أوقد  ن 

حتتاج   متطلباته  إىلاخلريات  يف  الستغالهلا  منها  لالستفادة  وكذلك   ، السعي 
"قد حيصل   :فقال  ،ميكن االستثمار فيها جللب الثروات من خالل العمل فيها

للزراعة و   يله ذلك بغري سع   ،ةمنا تكون معينإ�ا  أال  إ  ،مثالهأكاملطر املصلح 
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معها سعيه  من  معاشا    ،والبد  املكاسب  تلك  له  مبقدار  إفتكون  ن كانت 
واحلاج ومتموال    ، ةالضرورة  ذل   زادت ن  إور�شا  ابن   ،١ك."على  يشرح  هنا 

قيمً أخلدون   هناك  اإلأ�لسعي    �يت  ال   ا ن  تضيف    ،نساينو �جلهد  ولكنها 
بوجودها  إىل القيمة �يت  ؛القيمة  السعي   فأحيا�  سعأو   ،من  بال  و  أ  يحيا� 

مطار املصلحة للزراعة واليت تعطى قيمة للزراعة بال جهد  وذلك مثل األ  ، جهد
ينبه    ي،بشر  العمل  أولكنه  قيمً   ي هو ما يضف  يالبشر ن  اهلبات  هذه    ا،على 

 قيمتها.   زادت عليها  يالعمل البشر  زادفكلما 

وهو   ،يف هذا اجلزء على كتاب املقدمة البن خلدون  ةدراساعتمدت ال      
�م العرب والعجم والرببر ومن أمقدمة لكتاب (العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف  

  ، جزاءأ  ة ويشتمل هذا الكتاب على ثالث  ،)كربالسلطان األ  يعاصرهم من ذو 
األ اخلليقة  ولاجلزء  يف  العمران  طبيعة  واإل  ،هو  العرب  �ريخ    ،سالموالثاين 
خلدون  أوالثالث   ابن  ترمجة  وهو  فصل كبري  وفيه  املغرب  و�ريخ  الرببر  خبار 

 حتت عنوان (ابن خلدون ورحلته شرقا وغر�) .  هلنفس 

األ  حاولسن  ملعظم  والتجميع  البحث  اجلزء  هذا  نظريه    فكاريف  ختص  اليت 
حمددات القيمة    تناولنمث    ،القيمة عند ابن خلدون  نواعوسوف نبدأ �  ،القيمة

والقيمة من خالل تكاليف    ،مثل القيمة من خالل العمل  ،عند ابن خلدون
املنفعةوالق  ،نتاجاإل من خالل  من خالل    ، يمة  (العرض    ة ليآوالقيمة  السوق 

كما سنذكر انفراد ابن خلدون مبحددات هلا �ثري على القيمة مثل    ،والطلب)
 خالق التجار والضرائب واآلفات السنوية كما سنوضح.  أو  ،جتارة السلطان
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 القيمة يف فكر ابن خلدون  أنواع  : أوال

 رئيسني مها القيمة االستعمالية ووضع  نينوع  إىلقسم ابن خلدون القيمة      
 . أيًضا اوالقيمة التبادلية ووضع هلا شروطً  ،هلا شروط

 القيمة االستعمالية :   ) ١

 ة عل أي ما متثله الس   ،القيمة االستعمالية قيمة السلعة �لنسبة ملستخدمها  تعين
السلعة  ةمهيأمن   هذه  ملستخدم  القيمة    ،واحتياج  بشرح  خلدون  ابن  وقام 

احلاصل    :فقال  ،االستعمالية املقتىن  أ"ذلك  العبدإو  منفعته على    ، ن عادت 
ن مل ينتفع  إ،نفاقه يف مصاحله وحاجته مسى ذلك رزقا...إوحصلت له مثرته من 

�لنسبة   يسمى  فال  رزقا."   إىلبه يف شئ من مصاحله وال حاجاته    . ١املالك 
وقد وضع ابن    ، لفظ رزق على القيمة االستعمالية  طالقوقام ابن خلدون �

 :  هيو  ، خلدون يف الفقرة السابقة شروطا للقيمة االستعمالية

 االقتناء الفعلي واحلصول على السلعة.  -
 �القتناء. ةحاصل  ةن يكون الشئ املقتىن ذو منفعة فعليأ -
 للفرد.  ةعليف ةحمققن حيقق الشئ املقتىن منفعة أ -
 

 القيمة التبادلية :   ) ٢

سلع       مقابل  السلعة  قيمة  هي  التبادلية  القيمة  ما    ،ىأخر   ةتعترب  وهو 
"ما    :فقال  ، وقام ابن خلدون بشرح معىن القيمة التبادلية  ،يعرف بثمن السلعة
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امتنع عن األ يد هذا  بعوضإ   خرحصل عليه  اقتدر على    نسانفاإل  ،ال  مىت 
�ه هللا منه يف  آنفسه وجتاوز طور الضعف سعى يف اقتناء املكاسب لينفق ما  

  طالق وقام ابن خلدون �   .١عواض عنها." حتصيل حاجاته وضروراته بدفع األ
اإل يدخره  ما  على  الكسب  له  نسانلفظ  التبادلية  القيمة  على  أي    ،للتبادل 

 وهي :  ،للقيمة التبادلية ةوقد قام ابن خلدون بوضع شروطا حمدد

بنفسه  - السعي  طريق  عن  السلعة  على  واحلصول  الفعلي  االقتناء 
 وبقدرته. 

عنها - واالكتفاء  السلعة  هذه  عن  قيمة    ،االستغناء  هلا  ليس  أي 
 للفرد.  ةاستعمالي

 ن يكون بعوض. أين عليها خر شرط حصول األ -

خلدون استخدم يف مقدمته عدة مصطلحات تفيد معىن ن ابن  أنالحظ هنا  
 العوض.و املعاملة والتجارة  :مثل ،التبادل

 �نيا : حمددات القيمة يف فكر ابن خلدون  

 ) القيمة من خالل العمل : ١

الثروات       ابن خلدون �لعمل وجعله مصدر  ابن خلدون    ،اهتم  واستطاع 
يدخر  أ وما  العمل  من  يستهلك  ما  بني  يفرق  منهن  لالستفادة  العمل    ،من 

وحتدث   ،ومن املدخرات تتكون الثروات   ،اواملدخر كسبً   اومسى املستهلك رزقً 
 عمال وحتدث كذلك عن األ  ، ه يف االدخارأمهيتالعمل و   ة ابن خلدون عن قيم
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اليت تكون يف احليوان    عمالاملخفية مثل األ  عمالمثل الصناعة واأل   ،الظاهرة
كذلك الزراعة   ،إطعام احليوان واالهتمام به عمل ولكنه غري ظاهرف  ،والنبات 

وسق  عمالفاأل حرث  من  ظاهرة  غري  خلدون    ،يفيها  ابن  لوال    هنأواعترب 
  ة،املخفية يف احليوان والنبات ملا صلحت هذه السلع وال كانت �فع  عمالاأل

 إىل مصاحله وال حاجته فال يسمى �لنسبة  ن مل ينتفع به يف شئ من  إ"  :فقال
واملتملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته يسمى كسبا....مث اعلم   ،املالك رزقا

الكسب  أ والقصد  إن  االقتناء  �لسعي يف  يكون  فالبد يف    ،التحصيل  إىلمنا 
سع من  يف    يالرزق  ولو  من تناولوعمل  وجوهه.....فالبد  من  وابتغائه  ه 

ن كان عمل بنفسه مثل  إ ألنه    ،يف كل مكسوب ومتمول  يةنساناإل  عمالاأل
و املعدن فالبد فيه من أو النبات أن كان مقتىن من احليوان إو  ،الصنائع فظاهر

  ١ال مل حيصل ومل يقع به انتفاع." إو  ، كما تراهنساينالعمل اإل

العمل هو  أابن خلدون    أشار         ة ن هناك عالقه طرديأو   ، القيمة  أساسن 
ن كان العمل  إف  ، قيمته  زادت العمل على املنتج    زادوكلما    ، بني العمل والقيمة

وذلك من خالل منتجات تدخل يف    ،ييشتمل على عمل ظاهر وعمل خمف
قيم    ،الصناعة فيها  عليها  أيًضاوخمتزل  مت  عمل  خالل  ت  ،من  قيمة  ز فهنا  يد 

املنتج لوجود عمل ظاهر وخمف ت  ، يالعمل يف    عمالر األيد قيمته بقدز لذلك 
يفيد اإلإ"  :فيقول  ،اليت متت عليه املتموالت    نسانن ما  ن كان إويقتنيه من 

قيمة عمله املقتىن منه هو  فاملفاد  الصنائع  القصد �لقنية  ، من  ذ ليس  إ  ،وهو 
العملإهنالك   للقنية  ،ال  بنفسه  مبقصود  يف    ،وليس  الصنائع  مع  يكون  وقد 

والغزل اخلشب  معهما  واحلياكة  النجارة  مثل  غريها  العمل أال  إ  ،بعضها  ن 
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ذلك  إو   ، أكثرفقيمته    ،أكثرفيهما   قيمة  يف  فالبد  الصنائع  غري  من  ن كان 
والقني العمل    ةاملفاد  قيمة  دخول  به  الذيمن  ما  إ  ، حصلت  العمل  لوال  ذ 

قنيتها العمل    ،حتصل  مالحظه  تكون  له وقد  فتجعل  منها  الكثري  يف  ظاهره 
القيمة عظمت   من  تبني  أحصه  واملكتسبات  أ و صغرت....فقد  املفادات  ن 

قيم األإمنها  أكثر و  أكلها   للعمل أونالحظ هنا    ،١ية."نساناإل  عمالا هي  ن 
حيث   ،ىأخر بل هناك عوامل    ،ولكنه ليس الدور الوحيد  ،لتكوين القيمة  ادورً 

وهذا  إ منها  الكثري  يف  لفظ  ذكر  عوامل    يعيننه  سنوضح  أخر وجود  ى كما 
 الحقا.  

و   تناول       العمل  خلدون  العمل  ز�دة ابن  بسبب  الثروات    ،القيم  وز�دة 
من مقدمته فيقول "ان ما توفر عمرانه من  ةبسبب ز�دة القيم يف مواطن عديد

هله وكثرت  أ  أحوالاتسعت    ،يف جهاته وكثر ساكنه  مموتعددت األ  ،األقطار
والسبب يف ذلك كله ما ذكر�ه    ،مصارهم وعظمت دوهلم وممالكهمأم و أمواهل

األ األعمالمن كثره  بكثره  الكسب  تفيد كثرة  العمران  اليت    عمال.....وكثره 
 ٢هي سببه" 

أل  أشار      خلدون  األ  مهيةابن  يف  اخلربات  الكتساب  ومسى    ،عمالالتعلم 
ملكه اإل  ،اخلربة  عقلي  نتاجوجعل  وجهد  جسماين  جهد  من    أوبد  ،حيصل 

  أفضل ويكون ذلك    ،وتدريب عملي  ةن العمل اجلسماين حيتاج ممارسأيوضح  
وكلما كان    ،اخلربة  زادت نه كلما زادت املمارسة العملية  أو   ،من التعلم النظري

  :فيقول  ،وبذلك تزيد قيم املنتجات   ،اخلربة  زادت واملتلقي كذلك    ااملعلم متميزً 
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وبكونه عمليا هو جسماين   ي،عملي فكر  أمرن الصناعة هي ملكه يف أ"اعلم 
�ملباشرة    حوالواأل  ،حمسوس نقلها  احملسوسة  و أاجلسمانية  هلا    ،كملأوعب 

  ةخرأس  ةوامللكة صف  ،مت فائدةأسوسة  اجلسمانية احمل  حوالن املباشرة يف األأل
الفعل وتكرره مر    ،ى حىت ترسخ صورته أخر بعد    ةحتصل عن استعمال ذلك 

نسب امللكةاأل  ةوعلى  تكون  املعاينة    ، صل  و أونقل  اخلرب  أوعب  نقل  من  مت 
عنه    ؛والعلم احلاصلة  و أفامللكة  اخلربأكمل  عن  احلاصلة  امللكة  من   ، رسخ 

املعلم يكون حذق املتعلم يف الصناعة وحصول  ةالتعليم وجود ةوعلى قدر ملك
القيمة   ،١ملكته." العمل إلعطاء  عن  قد حتدث  خلدون  ابن  يكون  وبذلك 

 . القيمه ز�دةضاف للعمل اخلربة واملمارسة واملهارة لأو  عماللأل

 :  نتاج) القيمة من خالل تكاليف اإل٢

وضح  أو   ،ى للقيمة مع العملأخر ن هناك حمددات  أابن خلدون    أشار       
حصأ للعمل  احلصأسواء كربت    ة،ن  هذه  صغرت  تكون    :فقال  ة،م  "قد 

و  أمن القيمة عظمت    ةفتجعل له حص  ، يف الكثري منها  ةمالحظة العمل ظاهر 
خلدون    أشار و   ،٢صغرت." قيمً أابن  هناك  اإلإيسعى    ا ن  �لعمل    نسان ليها 

القيمة لتحديد  عنصر  وضرور�ته  ،وهو  متطلباته  حتقيق  ليستطيع    ،وذلك 
سعى    نسان"فاإل الضعف  طور  وجتاوز  نفسه  على  اقتدر  اقتناء    إىلمىت 

�ه هللا منه يف حتصيل حاجاته وضرور�ته بدفع االعواض آاملكاسب لينفق ما  
هناك    ،٣عنها."  لز�د  أعمالوكذلك  الزراعية  ةتضاف  املنتجات   هي و   ،قيمة 
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  األقواتيف قيمة    أيًضا "وقد تدخل    :فقال  ،الزراعي  نتاجتعترب من تكاليف اإل
عالج املزارع والفدن إلصالح نبا�ا    إىلقيمة عالجها يف الفلح.....فاحتاجوا  

 ة ذات قيم ومواد من الزبل وغريه هلا مؤن  عمالوكان ذلك العالج �  ،وفلحها
فلحهم   يف  سعرهم."وصارت  يف  فاعتربوها  خطر  هلا  تظهر    ،١نفقات  وهنا 

اإل األ  نتاجتكاليف  يف  تكاليف    ،خصوبة  قلاأل  رضالزراعي  يظهر  وكذلك 
 ها. إنتاجولز�دة قيمتها و ة عليها جلعلها منتج اإلنفاق

وذلك    ،الفالحة   صناعةابن خلدون على الزراعة ومنتجا�ا لفظ    أطلق       
تتضمنه من   يتم    أعمالملا   عمال وقد عدد األ  ،اج سلعهاخر إوتكاليف حىت 

تكلف على  تدل  اختاذ    ةاليت  مثر�ا  الصناعة  "هذه  فقال  مرحله  يف كل  عمل 
األ  األقوات  ا�رة  على  �لقيام  وازدراعها  رضواحلبوب  نبا�ا  ،هلا    ، وعالج 

واستخراج حبه من    ،مث حصاد سنبله  ،بلوغ غايته  إىلوتعهده �لسقي والتنمية  
 ٢سبابه ودواعيه." أوحتصيل  ،لذلك  عمالاأل حكامإو  ،غالفه

ن "نقل إف  ،سعارتكاليف النقل و�ثريها على األ  نحتدث ابن خلدون ع      
فائدة    أكثرو شدة اخلطر يف الطرقات يكون  أ  ،السلع من البلد البعيد املسافة

ذا كان البلد قريب املسافة  إما  أ...و سواق األ  ةحبوالا واكفل  أر�ح  أكثرللتجار و 
وهنا    .٣مثا�ا." أوها فتكثر ويرخص  قل نه حينئذ يكثر �إ�ألمن ف  والطريق سابًال 

و  النقل  النقل وخطورة  تكاليف  ابن خلدون  األ  الذييوضح  على   سعار يؤثر 
 قيمتها.     زيدضافة هذه التكلفة على السلع فتإ�لز�دة بسبب 
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  ،الضرائب  هيو   ،من القيم  زيد تكاليف ت  نحتدث ابن خلدون كذلك ع       
يف قيمة    أيًضا"قد يدخل    :فيقول  ؛من السعر  زيدواليت تضاف على التكلفة فت

األ  األقوات  للسلطان يف  واملغارم  املكوس  من  عليها  يفرض  بواب أو   سواقما 
وللجبا ألنفسهم  ةاملصر  البياعات  على  يفرضو�ا  منافع  لذلك كانت  و   ،يف 

وكذلك حتدث عن "املغارم    .١."ةالبادي  أسعارغلى من  أ  األمصاريف    سعاراأل
األ توضع على  اليت  يعظم   سواقالسلطانية  املبيعات  قيم  وتعترب يف  والبياعات 

   ٢."عمالواأل ،األقوات و  ،فيها الغالء يف املرافق

 ) القيمة من خالل املنفعة : ٣

�ملنفعة       القيمة  خلدون  ابن  قلة   ، ربط  مع  تنخفض  العقار  قيمة  فجعل 
منفعتهأخر حيا�  أو   ،منفعته بز�دة  ترتفع   العقار يف  إ"ف  :فيقول  ،ى   أخر و أن 

اخلراب   إىلاملصر    يى عند فناء احلامية وخرق السياج وتداعخر األ  أولالدولة و 
األ فيها بتالشي  املنفعة  لقلة  به  الغبطة  قيمتها.....  حوالتقل  وقد    ، فرتخص 

له   وانتظمت  الثانية  الدولة  �ستفحال  شبابه  املصر  حسنة    أحوالاستجد 
 ،٣حتصل معها الغبطة يف العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ فتعظم قيمتها." 

املرتف وعلى  و وكان  حيا�م  يف  عليهم  تعود  ملنفعة  العقارات  ميتلكون  بنائهم  أن 
فكانت تقتىن العقارات بسبب "اخلشية على من يرتك خلفه من    ؛بعد رحيلهم

به مر�هم  ليكون  الضعاف  فيه  ، الذرية  داموا    ، ورزقهم  ما  بفائدته  ونشؤهم 
ف االكتساب  عن  فيها  إعاجزين  سعوا  املكاسب  حتصيل  على  اقتدروا  ذا 
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التكسب لضعف يف بدنه    ،فسهم�ن و  أورمبا يكون من الولد من يعجز عن 
وبسبب ز�دة منفعة  ،١يف عقله املعاشي فيكون ذلك العقار قواما حلاله."  ةفآ

 والرغبة يف اقتنائها.  ،العقارات كانت تزيد قيمتها 

�ا ال تتحقق للفرد إال إذا كانت السلعة تسد ذكر ابن خلدون املنفعة �      
وقد    ، ي مقتىن ذو منفعة يكون له قيمةأة أو حاجة وحتقق له مصلحة، و ضرور 

�ما حيققان مصاحل ومنفعة أاملتمثلة يف الذهب والفضة و   موال�أل  ضرب مثًال 
لالقتناء  ندورمها مما جيعل هلما قيمة  منفعة وال مصلحة ال   ،مع  وما ال حيقق 

"فتكون له تلك املكاسب معاشا إن كانت مبقدار   : فيقول  فرادقيمة له عند األ
أو   احلاصل  أن  مث  ذلك،  عن  زادت  إن  ومتموال  ور�شا  واحلاجة،  الضرورة 
املقتىن، إن عادت منفعته على العبد، وحصلت له مثرته من إنفاقه يف مصاحله  

رزق ذلك  ّمسي  فقال  .٢ا" وحاجاته  العملة  عن  حتدث  "احلجرين  إ  :كذلك  ن 
متمول لكل  قيمة  والفضة  الذهب  من  والقني   ،املعدنيني  الذخرية  ألهل   ةومها 

 ٣العامل يف الغالب."

ن السلع أوضح  أوقد    ،حتدث كذلك ابن خلدون عن املدن قليلة العمران     
ت مثنها  زيداليت  يقل  منفعتها  يقل  واليت  مثنها  يغلو  وحجمه    نتاجفاإل  ؛منفعتها 

املنفعة على  اإلإنه  إ حيث    ،يؤثر  قل  السلع    نتاجذا  عليها    زادوقلت  الطلب 
ن االحتكار هلذه املنتجات  أ  أيًضاويذكر هنا    ،سعرها  زادللرغبة يف منفعتها ف

مثنها بغلو  القيمة  على  �ثري  فأ  ، له  السكنية  املباين  قليل إما  عليها  الطلب  ن 
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سعرها  ةلقل  فينخفض  والقليلة   ،الصغرية  األمصارما  أ"  :فيقول  ،منفعتها 
ما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم  و   ،العمل فيها  ة لقل   ةالساكن فأقوا�م قليل 

لديهم ويغلو    ه هم وحيتكرونه فيعز وجوديديفيتمسكون مبا حيصل منه �   ،القوت 
(طالبيها) مستامه  على  تدعو  أو   ،مثنه  فال  مرافقهم  لقلة    ةحاج   أيًضا ليها  إما 

األ وضعف  ىف    ؛حوالالساكن  �لرخص  فيختص  سوقه  لديهم  تنفق  فال 
 ١سعره."

 لية السوق (العرض والطلب) : آ ) القيمة من خالل ٤

وحتدث   ،وضح �ثريهم على القيمةأاهتم ابن خلدون �لعرض والطلب و      
�أل� التالعب  وكساد    سعارن  والطلب  العرض  على  يؤثر  والبيع  الشراء  يف 
و إ  :فيقول  ؛�لسلب  سواقاأل "الظلم  من  التسلط إ ن  والدولة  العمران  فساد 

مث فرض البضاع عليهم    ،األمثان هم �خبس  أيديالناس بشراء ما بني    أموالعلى  
الواردون    تثاقلواالكراه يف الشراء والبيع....ي  ،على وجه الغصب  األمثان�رفع  
اآل من  من  وبيعها  البضائع  لشراء  األأفاق  فتكسد  ذلك  ويبطل    سواقجل 

الرعا� أل والشراءمعاش  البيع  عامته من  األإو   ،ن  منها    سواقذا كانت  عطال 
 ٢بطل معاشهم."

خلدون           ابن  مع    صناعة  إىليشري  عليها  الطلب  وز�دة    دةز�البناء 
والعمران العمران  ،التنمية  بنقص  البناء  الطلب على صناعة  "    :فيقول  ؛ويقل 

األإف بكثرة  اآلالت  ساكنها كثرت  وكثر  املدينة  عمران  عظم  حينئذ    عمالذا 
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ذا تراجع عمرا�ا وخف ساكنها  إو   ،ن تبلغ غايتها من ذلك أ  إىلوكثر الصناع  
االة عليه  غوامل  حكامالبناء واألجادة يف  قلت الصنائع ألجل ذلك ففقدت اإل

األ  ،�لتنميق تقل  احلجر    عمالمث  من  اآلالت  جلب  فيقل  الساكن  لعدم 
 ١والرخام وغريمها." 

املعيشة  أ  إىلابن خلدون    أشار          مستوى  وارتفاع  الغىن  انتشار  مع  نه 
الطلب على املنتجات   يزيد و   ، االستهالكي  اإلنفاقسراف يف  ينتشر الرتف واإل
و  و   ز�دة  إىلذلك    يؤدياالستهالكية  االستهالكية  املنتجات    ز�دةقيمة 

فأر�ح املنتجون  فينتجها  اجليد  أ" كذلك    :فيقول  ، عرضها  يزيدها  العامل  ن 
فيه    داءاأل وارتفاع    يؤدي واملرغوب  العامل  هذا  قيمة  و�لتايل    ،جره أالرتفاع 

، عمالمنا هي قيم األإن املكاسب  إ"  يف ذلك:  فيقول  ؛ارتفاع مستوى معيشته
األإف بينهم  عمالذا كثرت  قيمها  مكاسبهم ضرورة  ، كثرت  ودعتهم    ، فكثرت 

وحاجاته    إىلوالغىن    هالرف  أحوال واملالبس  إىلالرتف  املساكن  يف    ، التأنق 
تستدعى    أعمالوهذه كلها    ،واختاذ اخلدم واملراكب  ،واملاعون  ةنيواستجادة اآل

عليها  والقيام  صناعتها  يف  املهرة  وخيتار    عمالاأل  أسواقفتنفق    ؛بقيمها 
وحيصل اليسار ملنتحلي ذلك من قبل    ، ويكثر دخل املصر وخرجه  ،والصنائع

   ٢م." أعماهل

ز�دة يف  حتدث ابن خلدون عن املدن الكثرية العمران واليت يكون فيها         
  ،سعارذلك الرتفاع القيم وغالء األ  يؤديوذكر كيف    ،الطلب مع قلة العرض

املصر  أ"و  الرتف إن  حاجات  العمران كثري  موفور  مستبحرا  توفرت    ،ذا كان 
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حاله   حبسب  منها كل  واالستكثار  املرافق  تلك  طلب  على  الدواعي  حينئذ 
  ،ويكثر املستامون(الطالبني)هلا  ، فيقصر املوجود منها عن احلاجات قصورا �لغا

فتزدحم    ةقليل   هيو  نفسها  األأيف  ويبذل  هل  الرفأغراض  مثا�ا أوالرتف    ههل 
حلاجتهم   الغالء  يف  غريهم  أكثرليها  إ�سراف  الغالء كما    من  فيها  فيقع 

  العمران واليت يكون فيها العرض قليًال   ةكذلك حتدث عن املدن قليل   ،١تراه." 
�  اوالطلب كبريً  والتصنيع  خرنتيجة  العمران  يف  املدن  هذا  أو   ،هذه    يؤدين 

الصغرية والقليلة الساكن فأقوا�م   األمصارما  أ  "   :فقال  ؛سعار لغالء األ  أيًضا
فيتمسكون   ،لقلة العمل فيها وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت  قليلة

� منه  حيصل  لديهميديمبا  وجوده  فيعز  وحيتكرونه  على    ،هم  مثنه  ويغلو 
تدعو  أو   ،مستأمنه فال  مرافقه  وضعف    اجة احل  أيًضا ليها  إما  الساكن  لقلة 

سعره."   ؛حوالاأل �لرخص يف  فيختص  سوقه  لديهم  تنفق  يذكر   ،٢فال  وهنا 
العمران تكون متوفرة    قليلةمن املدن    نواعن املساكن يف هذه األأابن خلدون  

 . ةها منخفضأسعار والطلب عليها قليل و�لتايل 

احلرف    أصحاب ن الطلب على قوة العمل و أابن خلدون    أيًضايشري          
قيمتهم و  تأو   ،هم ار أسعيزيد من  الرتف  ين  خر تشغيل األ  إىل  اجةاحل  زيدنه مع 

امتهان غريهم   إىلكثرة املرتفني وكثرة حاجا�م    نه مع "�فيقول    ،سعرهم  يزيدف
األ  إىلو  ذلك ألهل  فيبذلون يف  مهنهم  الصناع يف  من   أكثر  عمالاستعمال 

الفعلة  أعماهلقيمة   فيعتز  �ا  االستئثار  يف  ومنافسه  مزامحة  و م  هل أوالصناع 
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نفقات  أعماهلوتغلو    ،احلرف وتكثر  ذلك." أم  يف  املصر  ز�دة    ،١هل  فمع 
 .ةالطلب زاد سعر العمال

خلدون            ابن  االستهالكية   أمهيةذكر  السلع  على  �لطلب  االهتمام 
"التاجر البصري �لتجارة    :فيقول ؛حيتاجه كل طبقات ا�تمع الذيو  ،يةساساأل

والفقري والسلطان والسوقة   ليه من الغينإ  اجة ال ما تعم احلإال ينقل من السلع  
نفاق سلعته."إ ت  ،٢ذ يف ذلك  الشائعة االستعمال   زيدوهنا  السلع  القيمة يف 

نه و�ل على صاحبه  إوقال    ،وحذر ابن خلدون من االحتكار  .ر�حوتزيد األ
األ بسبب  إحيث    ،موالويفسد  �الخنفاض  العرض  على  يؤثر  االحتكار  ن 

املكاسب لز�دة  سعرها  غالء  حلني  السلع  خلدون  ، اخفاء  ابن  ن  إ  : فيقول 
حلاجتهم   املال    إىلمضطرون    األقوات   إىل"الناس  من  فيها  يبذلون  ما 

 ٣اضطرارا."

ابن خلدون          و أاستطاع  الكمايل  الطلب  يفرق بني  قيمته    يزيد   الذين 
تكلفته ز�دة  حيث    ،بسبب  استهالكه  األإومنط  من  مستهلكيه  �ء ثر ن 

الضروري  ،واملرتفني الطلب  قيمته  الذيو   ،وبني  من   ،تقل  مستهلكيه  ويكون 
األإنه  إ"  :فيقول  ،العامة فيها  وتزايدت  املدينة  متدنت  ووفيت   عمالذا 

حينئذ   الزائد  صرف  عليه  وزادت  من    إىل�لضروري  الكماليات 
فيها   للتأنق  الصنائع  جودة  تكون  البلدان  عمران  مقدار  املعاش.....وعلى 

ما العمران  أو   ، حينئذ وجودة ما يطلب منها حبيث تتوفر دواعي الرتف والثروة 
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الصنائع  أالبدوي   من  حيتاج  فال  القليل  البسيطإو  يف   ،ال  املستعمل  خاصة 
منا إو   ة؛وال مستجاد  ةيه كامل ذا وجدت هذه بعد فال يوجد فإالضرورات....و 

 ١يوجد منها مبقدار الضرورة."

ابن خلدون   القيمةأخر ن يضيف عدة عوامل  أاستطاع  تؤثر على  وهذه    ،ى 
لتطور فكر ابن خلدون وسبق    إشارة هلا ابن خلدون كانت    أشارالعوامل اليت  

يف    يعينوهو ما    ،ونذكر منها التجارة من السلطان  ،يف هذا العصر  هله ولفكر 
خالق التجار وهو يف العصر احلديث ما  أكذلك    ،العصور احلديثة دور الدولة 

عليه   االقتصاد  أيطلق  االقتصاد  أخالقيات  الضرائب   ،ياألخالقو  كذلك 
القيم على  التأثري  يف  واحلوادث   ،ودورها  للكوارث  خلدون  ابن  تطرق  كذلك 

كذلك ارتباط التنمية    ،فتؤثر على القيم  نتاجنقص اإل  إىل   تؤدييت  الطبيعية وال
 . كما سنوضح الحقا  ،العمالة املاهرة أسعار �رتفاع 

 حمددات تؤثر على القيمة يف فكر ابن خلدون �لثا :

 ى لدى ابن خلدون تؤثر على القيم نذكر منها : أخر هناك حمددات 

 وهو ما يطلق عليه حديثا دور الدولة. ،التجارة من السلطان -
 االقتصادية.  ألخالقوهو املعروف � ، خالق التجارأ -
 جزء من مالية الدولة حديثا.  هيو  ،الضرائب -
 جزء من مصطلح التغريات املناخية حديثا.  هيو  ،اآلفات السماوية -
 وهو ز�دة عدد السكان.    ،االعتمار -
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 التجارة من السلطان  

ابن خلدون        الدولة  أ حتدث  من  التجارة  األ  إىل  تؤدين  يف    سعار التغري 
مر  ومر   ةوالقيم  على    إىلذلك    يؤديو   ،�الرتفاع  ة �الخنفاض  اجلسيم  الضرر 

�ا  إجتعلها حني تتعامل من الرعية يف التجارة ف  ةن للدولة سلطإحيث    ؛الرعية
الدولة وسلطتها تقوم   وهنا مع امكانيات   ،أموالقوى مبا متلكه من  تكون األ
  ،ذلك الرعية يومتنع الرعية من شراء احتياجا�م فيؤذ ،سعارخبس األ�لشراء �

ن السلطان قد ينزع الكثري من ذلك  أ  "   إىل  يؤدين هذا  أفريى ابن خلدون  
ذ ال جيد من ينافسه يف شرائه فيبخس مثنه  إ  ؛و�يسر مثن  ، ذا تعرض له غصباإ

�ئعه."  �  أسعاروتنخفض    ،١على  ويبيعوها  التجار  مع    سعاراأل  قلالسلع 
 م.أمواهلوخيسروا 

تقوم ببيعها �على   ة�يت الدور على الدولة لتبيع ما حصدته من جتارة وزراع 
األأو   األمثان لتحقق  ذلك    ،ر�حزيد  سلط  أيًضاويكون  خالل  الدولة    ةمن 

األ �  مراو فيصدرون  السلع  ل  سعاربشراء  ويدفع   يزيد مرتفعة  الدولة  مكسب 
جامد تبقى  بضائع  يف  ثروا�م  شرائهايدي�  ةالتجار كل  سعر  الرتفاع    ، هم 

وس ءها فيخسروا ر أسعار من    قلفيبيعوها �  موالحيا� حيتاج هؤالء التجار ألأو 
من   صنافهل تلك األأ�م قد "يكلفون  أ فريى    ،م ويقعدون عن التجارةأمواهل

يف  أ�جر   يرضون  وال  البضائع  تلك  بشراء  فالح  و إا�ا  أمثو  القيم   ،زيد أال 
�ض   ذلك  يف  �  ،مأمواهلفيستوعبون  البضائع  تلك  عروضا يديوتبقى  هم 

الضرورة  ةجامد تدعوهم  السلع على    إىل...ورمبا  تلك  فيبيعون  املال  شئ من 
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ورمبا يتكرر ذلك على التاجر والفالح منهم   ،خبس مثن�  سواقكساد من األ
  سعارالقيم واأل  ثروهنا نالحظ �  ،١ماله فيقعد عن سوقه."  رأسمبا يذهب ب

دخل الدولة يظهر عدم التكافؤ  تن  إحيث    ،بتدخل الدولة يف التجارة والزراعة
الدولة وبني  الرعية  و   ، بني  الدولة  احتكار  يظهر  لألإوبذلك  من    فرادزاحتها 

 .سواقاأل

الوارد من  والسلع  البضائع  بشراء  الدولة  هذا  يتقوم  يف  عليه  يطلق  ما  وهو  ن 
االسترياد مالية    ،الوقت  التساع  االسترياد كبرية  على  الدولة  قدرة  وتكون 

بفرض    ؛الدولة ذلك  بعد  على    أسعارفتقوم  هذا    ،الدولة  أفرادللبيع  ويكون 
مرتفعً  األ  االسعر  تفرض    ة،بسرع  موالجلمع  بتدخلها  الدولة  تكون  وبذلك 

ر��ا الواردين  أحيث "يتعرضون لشراء الغالت والسلع من    ،القيم على السلع
ويبيعو�ا يف وقتها ملن حتت   ، ونءبلدهم ويفرضون لذلك من الثمن ما يشا  إىل
الثمن." أيدي من  يفرضون  مبا  الرعا�  من  يف    ،٢هم  الدولة  دور  يظهر  وهنا 

 . مع جتار�ا وتدخلها سعار لأل التدخل يف التقييم

 خالق التجار أ

واليت   ، االحتكار  إىلابن خلدون    أشار للتجار  اخلاطئة  السلوكيات  من  وهو 
السلع قيم  ف  ،تؤثر على  السلع  بقيامهم �خفاء  مع    يزيدوذلك  عليها  الطلب 

التاجر خب  ةقل  لتر توافرها فريتفع سعرها وحينئذ يقوم  فيعمل    ، مكاسبه  زيد اجها 
" األأ  على  حوالة  �ا  ويتحني  السلعة  خيتزن  الرخص    سواق ن  الغالء   إىلمن 
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لو   ةاحتياج الناس للسلع احملتكرة خاص إىلابن خلدون  أشارو  ،١فيعظم رحبه."
من   القيم  األقوات كانت  �غلى  لشرائها  الناس  إ  "   :فيقول  ؛واضطرارهم  ن 

اضطرارا."   إىلمضطرون    األقوات   إىلحلاجتهم   املال  من  فيها  يبذلون    ، ٢ما 
 .األمثانيف حالة االحتكار �غلى  موالويكون هذا الدفع لأل

على        األأ حتدث كذلك  جتعل  التجار  من  ممارسات  هناك  غري   سعارن 
نه "البد من الغش والتطفيف  أ بن خلدون  افريى    ؛وبعيدة عن حقيقتها   ةعادل

وهنا يبني أن احنطاط    ،٣ا�حف �لربح."   األمثانواملطل يف    ، ا�حف �لبضائع
والتدليس  السلعة؛ كالغش  لبيع  األساليب  خمتلف  واستخدامه  التاجر،  خلق 

  إىلساليب تؤدي  ه يف قيمة السلعة، فجميع هذه األأثر يرتك    واخلالبة واحللف، 
 جعل قيمة السلعة يف البيع بعيدة عن القيمة العادلة هلا.

 الضرائب  

وذلك سواء    ،والقيم  سعارابن خلدون لدور الضرائب يف التأثري على األ  أشار
التكاليف فرتتفع    زيدو بنقص الضرائب فمع ز�دة الضرائب تأبز�دة الضرائب  

األ  ،القيم تقل  الضرائب  نقص  الرواتب    يدي �  موالومع  قلة  بسبب  الرعية 
 فيقل الشراء وتنخفض القيم بسبب الكساد كما سنرى.      

األ يف  الرعية  على  الدولة  تفرضه  وما  الضرائب  هذه إحيث    ،سعارتؤثر  ن 
ت ف  زيدالضرائب  املستهلك  على  عبئها  فينقل  التاجر  على  التكاليف    يزيدمن 
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األ  ،السعر التأثري  األ  ولوهنا  األ  سعاريف  ينصرف  مث  السعر؛  ز�دة   فراد وهو 
  سواقكساد األ  إىل  يؤدي  ه ؛ وهذا بدور سعارعن االستهالك بسبب غالء األ

األ الكساد  سعارواخنفاض  األ  ،بسبب  الثاين على  التأثري  و سعاروهنا    يؤدي ؛ 
يستحدث  نه "أفيقول    ،انصراف الناس عن العمل بسبب اخلسائر   إىلالكساد  

ا من اجلباية يضر�ا على البيعات ويفرض هلا قدرا معلوما أنواعصاحب الدولة  
األ  األمثانعلى   يف  أوعلى    سواقيف  السلع  املدينة.....فتكسد    أموالعيان 

اآلمال."  سواقاأل خلدون    ؛١لفساد  ابن  وانصراف  أواعترب  الكساد  هذا  ن 
م ذاهب �ماهلم يف حتصيلها أمواهلالناس عن العمل هو "عدوان على الناس يف  

وهنا    ،٢هم" أيدي ن غايتها ومصريها انتها�ا من  أواكتسا�ا ملا يرونه حينئذ من  
 �رتفاع الضرائب.  أثروالقيم يت سعارتغري األ

خلدون          ابن  دفع   أمهيةيري  الدولة  تستطيع  حىت  وحتصيلها  الضرائب 
ن نقص حتصيل أو   ،سواقاستهالكا يف األ  كثراأل  ة مرتبات موظفيها وهم الفئ

فقال    ؛سعارلنقص االستهالك وانتشار الكساد واخنفاض األ  يؤديالضرائب  
ن نقص العطاء من السلطان هو نقص يف حتصيل اجلباية "والسبب يف ذلك  �

والسلطان   الدولة  األهي  السوق  العمرانهي  مادة  ومنه  للعامل  فاذا    ، عظم 
األ السلطان  اجلبا�ت أ  موالاحتجن(احتجز)  يف  أ  ،و  يصرفها  فلم  فقدت  و 

ما � نفقا�م مجل   يديمصارفها قل حينئذ  وهم معظم   -  ة احلاشية....وقلت 
لأل  أكثرونفقا�م    –السواد   حينئذ ىف    سواق مادة  الكساد  فيقع  سواهم  ممن 

وهنا يربط ابن خلدون  ،٣." مواليف املتاجر لقلة األ  ر�ح وتضعف األ  ،سواقاأل
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األ واخنفاض  �الستهالك  نقول  أونستطيع    ، والكساد  سعارالضرائب  ن  أن 
األ تنشيط  فكره  يف  الفكرية  الر�دة  خلدون  املستهلكني   يدي�  موالالبن 

 . م١٩٢٩سنه  األزمةفكره كينز للخروج من  هيو  ،للخروج من الكساد

 اآلفات السماوية 

اض الزرع وغريه  أمر و  أمطار  اعترب ابن خلدون اآلفات السماوية مثل نقص األ
وذلك   ، اليت تؤثر على القيمة  األمورالزراعي �لسلب من    نتاجمما يؤثر على اإل

السماوية  أل اآلفات  الزراعة    تؤدين  مع إو  ألنقصان  احملصول  فيقل  صابتها 
 . سواقالرتفاع سعره يف األ يؤدي ز�دة الطلب عليه مما  

األ  أبد �ثري  �ظهار  خلدون  القيمابن  على  بز�دة    ،مطار  نقص أوذلك  و 
األ بكمية  وارتباطها  حيث  الزراعة  األإمطار  يف كثرة  العامل  "طبيعة  مطار  ن 

خمتلفة ويضعف  ،وقلتها  يقوى  ويكثر   ، واملطر  والضرع    ،ويقل  والثمار  والزرع 
الناس واثقون يف  أال  إ  ،على نسبته ذا فقد االحتكار  إف  ،قوا�م �الحتكارأن 

   ١عظم توقع الناس للمجاعات فغال الزرع."

وقد استثىن من هذا    ،نتاجمع ز�دة اإل  سعاررخص األ  إىلابن خلدون    أشار 
حدوث   حاالت  األآالرخص  ترتفع  احلالة  هذه  يف  ألنه  مساوية    سعار فات 

اإل بسبب    ،نتاجوذلك الخنفاض  بدون مثن  التبادل  لكان  اآلفات  ولوال هذه 
نه لوال ختزين الناس للسلع خوفا من هذه اآلفات وتوابعها من نقص  أو   ،الوفرة

ها أسعار السلع "ترخص    إنتاج�دة  ومع ز   ،لبذلت هذه السلع بال مثن  نتاجاإل
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ال ما يصيبها يف بعض السنني من اآلفات السماوية ولوال احتكار إيف الغالب  
 ١الناس هلا ملا يتوقع مع تلك اآلفات لبذلت دون مثن وال عوض لكثر�ا." 

 االعتمار  

ابن خلدون   السكان كلما    زادنه كلما  أيرى  العمران   زادو   ،نتاجاإل  زادعدد 
والسبب  ،منا هو يف تفاضل عمرا�ا يف الكثرة والقلةإ  سواقن "نفاق األإحيث 

ذلك   وثبت  أيف  عرف  قد  بتحصيل أنه  مستقل  غري  البشر  من  الواحد  ن 
اليت    اجة واحل  ،�م متعاونون مجيعا يف عمرا�م على ذلك أ و   ،حاجاته من معاشه 

بتعاون طائفه منهم تسد ضرورة األ وهنا    ،٢ضعافا."أهم  من عدد  كثرحتصل 
السكان    زادكلما    هن�  إشارة واإل  زادعدد  عليه   نتاجالعمل  يطلق  ما  وهو 

 االعتمار. 

العمران وز�دة  السكان  عدد  ز�دة  اإل  ،فمع  ز�دة  ذلك  على   نتاج يرتتب 
الصناعات  يف  والتأنق  ت  ،والرتف  مكابسهم    زيد و�لتايل  ويرتفع  العمالة  قيمة 
وقيم   مهار�م  ارتفاع  "املكاسب  إحيث    ،مأعماهلبسبب  قيم إن  هي  منا 

  ، فكثرت مكاسبهم ضرورة  ،كثرت قيمها بينهم   عمالذا كثرت األإف  ،عمالاأل
املساكن   إىلوالغىن    هالرف  أحوالودعتهم   يف  التأنق  من  وحاجاته  الرتف 
  أعمال وهذه كلها    ،نية واملاعون واختاذ اخلدم واملراكبواستجادة اآل  ،واملالبس

  عمالاأل  أسواق تستدعى بقيمها وخيتار املهرة يف صناعتها والقيام عليها فتنفق  
قبل   ،والصنائع ذلك من  ملنتحلي  اليسار  املصر وخرجه وحيصل  ويكثر دخل 
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خلدون    ،١م." أعماهل ابن  يرى  والتنمية    هنأوكذلك  السكان  ز�دة    يزيدمع 
األ  وحيتاج  مثنها  إىل   فرادالرتف  فريتفع  "  ،العمالة  وكثرة   فمع  املرتفني  كثرة 

استعمال الصناع يف مهنهم فيبذلون يف ذلك    إىلامتهان غريهم و   إىلحاجا�م  
فيعتز    ،يف االستئثار �ا  ةم مزامحة ومنافس أعماهلمن قيمة    أكثر  عمالألهل األ

و  والصناع  وتغلو  أالفعلة  احلرف  نفقات  أعماهلهل  وتكثر  يف  أم  املصر  هل 
 ٢ذلك."

  ، واخنفضت التنمية  نتاجوقل اإل  عمالكذلك كلما قل عدد السكان قلت األ
العمال لقلة    ،و�لتايل قل الرتف واخنفض دخل  م وقلة مهارا�م  أعماهلوذلك 

العاملوقلة كسبهم   قيمة    األمصارن "إحيث    ،وحتوهلم لفقراء بسبب ضعف 
ذ هي من قبيل القرى إ؛  األمصاروال تعد من    ، ا بضرور��اأعماهلاليت ال تفي  

متقاربني يف    حوالالصغرية ضعفاء األ  األمصارهل هذه  أواملداشر فلذلك جند  
ملا   واخلصاصة  بضرورا�مأعماهلن  أالفقر  تفي  ال  ع  ،م  هلم  يفضل  ما  وال  نها 

تنمو مكاسبهمميت لذلك مساكني حماويج."   ، اثلونه كسبا فال  ويظهر    ،٣فهم 
  ة فمع ز�دة التنمية يزيد الرتف وجود  ،هنا ارتباط التنمية �لغىن والفقر للعمال

وخربا�م  ،الصناعة ملهار�م  العمال  وسعر  قيمة  فمع    ،فيزيد  العكس  وعلى 
فيرتتب على ذلك فقر   ،وتقل مهارة العمالة  نتاجاخنفاض التنمية تقل جوده اإل

 العمال.
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-٥٥٨- 

خلدون    أشار �  إىلابن  السكان  عدد  األ  سعارارتباط  ية  ساس احلاجات 
رخص    زاد فكلما    ، والكمالية السكان  و   أسعارعدد  سعر    زادالضروري 
ذا استبحر  إ  نه  " إحيث   ،سعر الضروري  يزيد ذا قل عدد السكان  إو   ،الكمايل

وغلت    ،الضروري من القوت وما يف معناه  أسعاررخصت    ،املصر وكثر ساكنه
ذا قل ساكن املصر وضعف إو   ،دام والفواكه وما يتبعهاالكمايل من اآل  أسعار

األ و   مرعمرانه كان  ذلك.......  من  والقلي  األمصارما  أ�لعكس  لة الصغرية 
فأقوا�م   يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم   ة لقل   قليلةالساكن  فيها وما  العمل 

�  ،القوت  منه  حيصل  مبا  لديهميديفيتمسكون  وجوده  فيعز  وحيتكرونه    ،هم 
  ١ويغلو مثنه على مستأمنه. " 

السلع  نتاج� فرادن مع ز�دة عدد السكان  يقوم األيفسر ابن خلدون ذلك �
بكثر  يف    ة،الضرورية  فائض  هناك  قيمتها    إىل  يؤديها  إنتاجفيكون  اخنفاض 

سعرها ذلك  أو   ،واخنفاض  يف  "السبب  القوت أن  ضرورات  من  احلبوب   ، ن 
لنفسة وال قوت منزله    حد ال يهمل قو�ً أذ كل  إفتتوفر الدواعي على اختاذها  

منهم يف ذلك املصر   كثرو األأ ،مجعأهل املصر أفيعم اختاذها  ،و سنته أ هلشهر 
هل بيته  أوكل متخذ لقوته تفضل عنه وعن    ،البد من ذلك   ، و فيما قرب منهأ

هل  أعن    األقوات فتفضل    ،هل ذلك املصرأفضلة كثرية تسد خلة كثريين من  
الغالب." أسعار املصر من غري شك فرتخص   اإلأأي  ،  ٢ها يف   ي يكف  نتاجن 

 فراد ن كل األأل  ،عن حاجات السكان  يزيدبعرضه ف  نوالفائض يقومو   فراداأل

 
     ٤٤١،٤٤٠ص  ،مرجع سابقبن خلدون، امقدمة  ،عبد الرمحن بن خلدون ) ١
 ٤٤١،٤٤٠ص ، املرجع السابق) ٢



-٥٥٩- 

تنخفض األ العرض  الضروري فمع ز�دة  ابن خلدون    ، سعارتنتج  يرجع  وهنا 
 هم.    إنتاجهذا االخنفاض لز�دة عدد السكان أي ز�دة 

خلدون   ابن  النقطة  أاستطاع  نقطتني؛  يف  السكان  وعدد  القيم  بني  يربط  ن 
ز�دة  وىلاأل هي  مع    أسعار  يف    عدد  ز�دةالعمالة  والتأنق  والتنمية  السكان 

والرتف والسلع   ،الصناعات  الضرورية  السلع  سعر  ارتباط  هي  الثانية  والنقطة 
 .  نتاجالكمالية بعدد السكان وقدر�م على التنمية واإل

 

 

 

 

 

 

 

 






