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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:
ــاء  ــا أهلــم والثن ــه الشــكر ب احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ول
بــا قــدم مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها 
ــه  ــد وآل ــن حمم ــق أمجع ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس والص

الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة املازمــة بــن النــص القــرآين والنــص النبــوي 
ونصــوص األئمــة املعصومــن )عليهــم الســام أمجعــن(.

وإّن خــر مــا ُيرجــع إليــه يف املصاديــق حَلديــث الثقلــن 
النــص  بيتــي« هــو صاحيــة  أهــل  اهلل وعــريت  »كتــاب 
ــوص  ــة النص ــع صاحّي ــًا م ــة متازم ــكل األزمن ــرآين ل الق

الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.
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أيب  بــن  عــي  املؤمنــن  أمــر  اإلمــام  كتــاب  ومــا 
ــه الرمحــة  ــك األشــر )علي ــه( ملال ــوات اهلل علي ــب )صل طال
والرضــوان( إال أنموذجــًا واحــدًا مــن بــن املئــات التــي 
ــا  ــزت يف متوهن ــي اكتن ــامية والت ــة اإلس ــا املكتب ــرت هب زخ
احتيــاج  بذلــك  مظهــرة  املعرفيــة  احلقــول  مــن  الكثــر 

األزمنــة. يف كل  الثقلــن  نصــوص  إىل  اإلنســان 

من هنا:

ختصــص  أن  الباغــة  هنــج  علــوم  مؤسســة  ارتــأت 
ــاة  ــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي يف حي حقــًا معرفي
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  )عليــه الســام( وفكــره، 
مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر )رمحــه 
أرشف  هــي  التــي  اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة  اهلل( 
ــة  ــه احلياتي ــاح متعلقات ــان وإص ــاء اإلنس ــدار بن ــوم وم العل
وذلــك ضمــن سلســلة بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة 
ملالــك  الســام(  دراســات يف عهــد اإلمــام عــي )عليــه 
األشــر )رمحــه اهلل(، التــي ســتصدر بــإذن اهلل تباعــًا، حرصــًا 
إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية  منهــا عــى 
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بتلــك الدراســات العلميــة والتــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه 
ــة  ــة متازم ــع والدول ــان واملجتم ــاء اإلنس ــوص يف بن النص
ــة  ــاة اآلمن ــام احلي ــة نظ ــم يف إقام ــرآن الكري ــدف الق ــع ه م

واملفعمــة باخلــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

االقتصــادي  املذهــب  بـ)مالمــح  املوســوم  والبحــث 
اإلســالمي يف عهــد اإلمــام عــي )عليــه الســالم( ملالــك األشــر 
)رضــوان اهلل عليــه(( واحــد مــن  الدراســات االقتصاديــة التــي 
انطلــق الباحــث فيهــا مــن فرضيــة أساســية يقــوم عليهــا العهــد 
بوصفــه مــادة علمية غنية باملفــردات النظريــة الازمة لتوصيف 
ملــا  للمذهــب االقتصــادي اإلســامي؛  املامــح األساســية 
متيــز بــه مــن شــمول وتكامــل يف بنــاء اســرايتيجة املذهبيــة 
اإلســامية الشــاملة لصــرورة املجتمــع الصالــح وتكاملــه 

ــًا. ــًا وتنموي اقتصادي

فجــزى اهلل الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده وعــى اهلل 
أجــره.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة:

تتزايــد احلاجــة يف كل يــوم إىل معرفــة أدق وأعمــق 
للمذهــب  الكاملــة  النظريــة  للصــورة  وأصــدق 
األصيلــة  منابعــه  ومــن  اإلســامي  االقتصــادي 
األم  اإلســامية  بالنصــوص  واملتمثلــة  واألساســية 
)الكتــاب والســنة(، ثــم النصــوص الصــادرة يف ضوئهــا 
كالنصــوص الــواردة عــن اإلمــام عــي عليــه الســام 
يف هنــج الباغــة، ومــن أشــمل النصــوص للصــورة 
اإلســامية عــن املذهــب االقتصــادي اإلســامي التــي 
وردت يف هنــج الباغــة عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام 
إىل مالــك بــن احلــارث األشــر رضــوان اهلل عليــه واليــه 
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عــى مــر، فقــد احتــوى العهــد عــى مامــح لصــورة 
ــة  ــة اإلســامية يف أبعادهــا االقتصادي ــة للمذهبي متكامل
والعقائديــة  واألخاقيــة  واالجتاعيــة  والسياســية 
ــّر  ــل يع ــد متكام ــب واح ــت يف قال ــد صّب ــا، وق وغره
عــن املخطــط اإلســامي العــام لبنــاء املجتمــع الصالــح، 
عــى أســس الرؤيــة الكونيــة اإلســامية والغايــات العليا 
التــي تعــر عنهــا ونظريــة العدالــة املتولــدة منهــا، ومــن 
ــامي  ــادي اإلس ــب االقتص ــورة املذه ــزات ص ــم مي أه

ــي: ــد ه ــا العه ــي تضمنه الت

أوال:  حالــة الرابــط بــن البعــد النظــري والعمي يف 
صــورة واحــدة ممــا جيعــل العهــد عينــة مثاليــة للنصــوص 
التــي تصلــح أن تكــون مــادة متكاملــة الســتخاص 
املفــردات النظريــة التــي تبنــى منهــا عنــارص املذهــب 

ــامي. ــادي اإلس االقتص

ثانيــًا: كــا أن هنالــك ميــزة أخــرى هــي الســياق 
الرابطــي بــن البعــد االقتصــادي مــع األبعــاد األخــرى 
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ممــا يســمح لعمليــة البحــث العلمي ممارســة اســتخاص 
الصــورة النظريــة يف عمليــة جتريــد نظــري غنيــة باجلــذور 
الوقــت  ذات  البحــث، ويف  قيــد  باملوضــوع  املرتبطــة 
تعطــي مرونــة التعامــل حلقــاُت الرابــط الرضوريــة 

ــه. ــث وأهداف ــات البح ــوع وغاي ــة املوض ــم طبيع بحك

مشكلة البحث:

يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالتســاؤل العلمــي 
التــايل: مــا هــي مامــح املذهــب االقتصــادي اإلســامي 
بــن  مالــك  إىل  الســام  عليــه  عــي  االمــام  عهــد  يف 
ــر  ــى م ــه ع ــه والي ــوان اهلل علي ــر رض ــارث األش احل
ــادة  ــص امل ــز بخصائ ــذي متي ــامي ال ــص اإلس ــك الن ذل
ــف  ــة لتوصي ــة الازم ــردات النظري ــة باملف ــة الغني العلمي
املامــح االساســية للمذهــب االقتصــادي اإلســامي.

فرضية البحث:

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أساســية تتمثــل بعهــد 
االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن احلارث األشــر 
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ــة  ــادة علمي ــو م ــر ه ــى م ــه ع ــه والي ــوان اهلل علي رض
ــح  ــف املام ــة لتوصي ــة الازم ــة باملفــردات النظري غني
ــز  ــا متي ــامي مل ــادي اإلس ــب االقتص ــية للمذه األساس
ــة  ــراتيجية املذهبي ــاء اس ــل يف بن ــمول وتكام ــن ش ــه م ب

ــح. ــع الصال ــاء املجتم ــاملة يف بن ــامية الش اإلس

هدف البحث:

ــري  ــف نظ ــتخاص توصي ــث إىل اس ــدف البح هي
ــا  ــا يقدمه ــامي ك ــادي اإلس ــب االقتص ــح املذه ملام
عهــد االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن احلــارث 
األشــر رضــون اهلل عليــه واليــه عــى مــر بوصفــه 
نصــًا إســاميًا غنيــًا بمامــح هــذه الصــورة، للوصــول 
أفضــل صياغــة علميــة يف توظيــف النــص قيــد البحــث 
ــب  ــال املذه ــي يف جم ــي املتنام ــد العلم ــاء الرصي يف إغن

ــامي. ــادي اإلس االقتص
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منهجية البحث:

يعتمــد البحــث املنهــج التكامــي يف البحــث العلمــي 
ــل  ــر حتلي ــتقراء ع ــتنباط واالس ــن االس ــع ب ــذي جيم ال
موضوعــي للنــص يف ســياق اســتقراء املفــردات النظريــة 
املســتهدفة وتوحيدهــا يف دائــرة املوضــوع قيــد البحــث، 
نظــري  قالــب  يف  املســتخلصة  املفــردات  نظــم  ثــم 
واحــد يمثــل الصــورة النظريــة املســتهدفة للمذهــب 

االقتصــادي اإلســامي.

هيكل البحث:

وفقــا ملتطلبــات اإلجابــة عن األســئلة التــي تطرحها 
ــم  ــث ت ــة البح ــى فرضي ــة ع ــث، والرهن ــكلة البح مش
ــص  ــث؛ اخت ــة مباح ــى ثاث ــث ع ــكل البح ــيم هي تقس
األول باإلطــار املنهجــي لتوظيــف النصــوص يف البحث 
العلمــي يف الفكــر االقتصــادي اإلســامي، فيــا تنــاول 
الثــاين متضمنــات العهــد مــن املفــردات البنائيــة لنظريــة 
االقتصــادي  للمذهــب  العامــة  والفلســفة  العدالــة 
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اإلســامي، ثــم املبحــث الثالــث متضمنــات العهــد 
ــادي  ــب االقتص ــري للمذه ــكل النظ ــردات اهلي ــن مف م

اإلســامي.



املبحث األول

اإلطار املنهجي
لتوظيف النصوص يف البحث العلمي

يف الفكر االقتصادي اإلسالمي
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متهيد:

يف هــذا املبحث ســنتناول منهجيــة توظيف النصوص 
يف البحــث العلمــي يف الفكــر االقتصــادي اإلســامي 
مــن زاويــة استكشــاف إطــار التحليــل املائــم لتوظيــف 
مضامــن النــص قيــد البحــث يف التوصل إىل اســتخاص 
توصيــف نظــري ملامــح املذهــب االقتصادي اإلســامي 
ــك  ــام إىل مال ــه الس ــي علي ــام ع ــد االم ــا عه ــا يقدمه ك
بــن احلــارث األشــر رضــوان اهلل عليــه واليــه عــى مــر 
بوصفــه نّصــًا إســاميًا غنيــًا بمامــح هــذه الصــورة، 
ــة يف توظيــف النــص  للوصــول إىل أفضــل صياغــة علمي
قيــد البحــث يف إغنــاء الرصيــد العلمــي املتنامــي يف جمــال 

ــامي. ــادي اإلس ــب االقتص املذه
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 )( أوال: األهمي��ة العلمية لنصوص عه��د اإلمام علي
إىل مالك األشرت )( واليه على مصر:

عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك األشــر 
ــالة  ــتهر لرس ــذي اش ــوان ال ــو العن ــه ه ــوان اهلل علي رض
اإلمــام عــي عليــه الســام إىل الصحــايب مالــك األشــر  
وقــد  مــر،  حكــم  واله  عندمــا  عليــه  اهلل  رضــوان 
حظيــت هــذه الرســالة باهتــام الــرواة وأهــل التواريــخ 
والســر إىل احلــد الــذي جيعلهــا غنيــة عــن ذكــر الســند)1( 
وبحــث قوتــه او ضعفــه، وقــد اســتمر االهتــام هبــا 
يف كل مراحــل تطــور الفكــر اإلســامي وصــوالً إىل 
الفكــر احلديــث واملعــارص فقــد تناولتهــا أقــام العلــاء 

)1(  نــارص مــكارم الشــرازي، نفحــات الواليــة، رشح عــري 
جامــع لنهــج الباغــة، منشــورات مدرســة االمــام عــي » ع: 
قــم ـ ايــران،ج10، 1426هـــ، ص 279 ـ 280. كذلــك انظــر: 
حممــد باقــر النــارصي، مــع االمــام عــي »ع« يف عهــده إىل مالــك 
األشــر، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط2، 

1985، ص 5 ـ 8. 
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والباحثــن بالــرشح والتحليــل حتــى تكــّون يف الرصيــد 
املعــريف اإلســامي املقــدار الكبــر واملتنامــي مــن الفهــم 
العلمــي ملضامــن نصــوص العهــد، وحمــاوالت توظيف 
دالالت هــذا الفهــم يف تقديــم مقاربات متجــدده حلقائق 
اإلســام ورؤيتــه يف املوضوعــات املختلفــه وخصوصــًا 
يف املوضوعــات املتعلقــة بالدولــة ووظائفهــا االجتاعيــة 
واالقتصاديــة، وتــزداد أمهيــة العهــد مــع تزايــد احلاجــة 
ــد الفكــر اإلســامي يف  ــي ختــدم جتدي إىل النصــوص الت

هــذه األبعــاد املختلفــه.     

يف ضــوء ذلــك جــاءت القيمــة العلمية الكبــرة التي 
حيظــى هبــا عهــد االمــام عــي عليــه الســام إىل مالــك بــن 
ــر  ــى م ــه ع ــه والي ــوان اهلل علي ــر رض ــارث األش احل
ــًا بمامــح الصــورة النظريــة  بوصفــه نّصــًا إســاميًا غني
الكاملــة للمذهبيــة ا اإلســامية ومــن منابعهــا األصيلــة 
األم  اإلســامية  بالنصــوص  واملتمثلــة  واألساســية 
)الكتــاب والســنة( ثــم النصــوص الصــادرة يف ضوئهــا 
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مثــل النصــوص الــواردة عــن االمــام عــي عليــه الســام 
يف هنــج الباغــة، ومــن أشــمل النصــوص للصــورة 
اإلســامي  االقتصــادي  املذهــب  عــن  اإلســامية 
التــي وردت يف هنــج الباغــة هــو عهــد االمــام عــي 
ــن احلــارث األشــر رضــوان  ــك ب ــه الســام إىل مال علي
ــى  ــد ع ــوى العه ــد احت ــر، فق ــى م ــه ع ــه والي اهلل علي
اإلســامية  للمذهبيــة  املتكاملــة  الصــورة  مامــح 
واالجتاعيــة  والسياســية  االقتصاديــة  أبعادهــا  يف 
واألخاقيــة والعقائديــة وغرهــا، وقــد صّبــت يف قالــب 
ــام  ــامي الع ــط اإلس ــن املخط ــّر ع ــل يع ــد متكام واح
ــة  ــة الكوني ــس الرؤي ــى أس ــح، ع ــع الصال ــاء املجتم لبن
اإلســامية والغايــات العليــا تعــّر عنهــا ونظريــة العدالة 
املتولــدة منهــا، ومــن أهــم ميــزات صــورة املذهــب 
االقتصــادي اإلســامي التــي تضمنهــا العهــد هــي أوال:  
ــورة  ــي يف ص ــري والعم ــد النظ ــن البع ــط ب ــة الراب حال
واحــدة ممــا جيعــل العهــد عينــة مثاليــة للنصــوص التــي 
تصلــح أن تكــون مــادة متكاملــة الســتخاص املفردات 
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النظريــة التــي تبنــى منهــا عنــارص املذهــب االقتصــادي 
اإلســامي، ثانيــًا: كــا أن هنالــك ميــزة أخــرى هــي 
ــن البعــد االقتصــادي مــع األبعــاد  الســياق الرابطــي ب
ــة  ــي ممارس ــث العلم ــة البح ــمح لعملي ــا يس ــرى مم األخ
ــد نظــري  ــة جتري ــة يف عملي اســتخاص الصــورة النظري
غنيــة باجلــذور املرتبطــة باملوضــوع قيــد البحــث ويف 
ــط  ــات الراب ــل حلق ــة التعام ــي مرون ــت تعط ذات الوق
ــث  ــات البح ــوع وغاي ــة املوض ــم طبيع ــة بحك الرضوري

ــه. وأهداف

ثاني��ا: مؤش��رات ص��ورة االقتص��اد اإلس��امي يف 
النص��وص اإلس��امية.

مــن  جمموعــة  اإلســامية  النصــوص  تتضمــن 
الصــورة  مامــح  عــى  الدالــة  األساســية  املــؤرشات 
متثــل مداخــل  الكاملــة لاقتصــاد اإلســامي وهــي 
وتبويــب  املــدروس  النــص  مضامــن  لتصنيــف 
ــات النــص  ــف متضمن ــة توظي ــا خيــدم عملي دالالهتــا ب
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الستكشــاف مــا يكتنــزه مــن مفــردات الصــورة النظريــة 
اإلســامي. االقتصــادي  الفكــر  حلقائــق 

ومن أهم هذه املؤرشات التايل)1(:

)1( إجتاه روح التشريع: 

ــن  ــن ب ــم م ــؤرش امله ــع امل ــاه روح الترشي ــل إجت مث
الصــورة  مامــح  عــى  الدالــة  األساســية  املــؤرشات 
الكاملــة لاقتصــاد اإلســامي وهــو يعنــي: أن يقــّدم لنــا 
النــص مــا تتضمنــه الرشيعــة مــن أحــكام تتجــة بطبيعتهــا 
ــه يعــر  ــه الشــارع كون نحــو هــدف مشــرك، يؤكــد علي
عــن فلســفة الترشيــع التــي تنعكــس يف فلســفة املذهــب 
االقتصــادي اإلســامي، وإّن هــذا اهلــدف يعــد مــؤرشا 

اقتصــاد  عــن  تفصيليــة  باقــــر،خطوط  الصـــدر، حممــد    )1(
املجتمــع اإلســامي ــــ ضمــن جمموعــة اإلســام يقــود احليــاة، 
منشــورات مركــز األبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد 
ــي  ــق للمؤمتــر العامل ــة التحقي ــق جلن الصــدر )قــدس رسه(، حتقي
ــة  ــة رشيع ــدس رسه(،  ط1، مطبع ــدر )ق ــهيد الص ــام الش لإلم

قـــم،طهران إيــران، 2001م.ص45.
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ثابتــا، ألجــل احلفــاظ عليــه البــد مــن صياغــة مجلــة 
مــن العنــارص املتحركــة ويف حــدود صاحيــات ســلطة 
ومــن  الترشيعــي،  اهلــدف  هــذا  حيقــق  الترشيع،وبــا 
ــة  ــت حرم ــي تناول ــوص الت ــك النص ــى ذل ــواهد ع الش
بــا التــي تعـــد مــن العنــارص الثابتــة يف االقتصــاد  الرِّ
ــدم   ــل بع ــرك متث ــدف مش ــت ه ــي تضمن ــامي الت اإلس
ــرأس املــال النقــدي، باحلصــول عــى  ســاح اإلســام ل

العائــد املضمــون يف النشــاط االســتثاري.

ــّرت  ــي ع ــوص الت ــا النص ــك أيض ــة ذل ــن أمثل وم
عــن موقــف اإلســام الســلبي مــن ظاهــرة )احلمــي( أي 
اكتســاب احلــق يف مصــدر طبـــيعي عــى أســاس احليــازة 
وجمــرد الســيطرة -بــدون أحيــاء- اســتنادا إىل قولــه صى 

اهلل عليــه وآلــه وســلم:

 »ال محي إال هلل ولرسوله«)1(.

)1( أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقاين، فتــح البــاري يف رشح 
صحيـــح البخــاري، دار الفكر بــروت ج5 ص44.
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فــا يكتســب حــق خــاص يف مصــادر الثــروة بــدون 
عمــل، أي مــا فيــه )منفعــة بــا نفقــة()1(.

ومثــال آخــر، هــو اجتــاه النصــوص يف مســألة رفــع 
اليــد عــن املصــدر الطبيعــي )مثــل األرض( بعــد تعطــل 
النشــاط االســتثاري ورضورة  أعــادة اســتثاره بشــكل 

أمثــل كــا يف قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم:

»عــادي األرض هلل ولرســوله ثــم لكــم مــن بعــد 
ــق  ــز ح ــس ملحتج ــه ولي ــي ل ــة فه ــًا ميت ــا أرض ــن أحي فم

بعــد ثــالث«)2(.

 ذلــك ألن )التحجــر ال يفــي للملكيــة إنــا اإلحياء 
الفعــي هــو الــذي يمنــح الشــخص هذا احلــق()3(.

)1(  أبــو عبــد اهلل حممــد ابــن إدريــس الشــافعي األم دار املعرفــة 
بــروت ط2 1973ج4 ص42.

ــة  ــراج، دار املعرف ــف اخل ــو يوس ــم، أب ــن إبراهي ــوب اب )2(  يعق
ــان 1979 ص65. ــروت، لبن ــة، ب ــرش والطباع للن

)3(  فالــح حســن , تطــور ملكيــة األرايض وأصنافهــا يف العــر 
األمــوي ,دون ذكــر أي معلومــات أخــرى ,ص15.
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)2( اهلدف املنصوص حلكم ثابت:

يقصــد هبــذا املــؤرش إن النــص قــد يكشــف عــن 
اهلــدف املحــدد حلكــم معــن يف الترشيــع اإلســامي 
لذلــك يكــون هــذا اهلــدف بمثابــة دالــة يف مــلء اجلانــب 
املتحــرك يف املذهــب االقتصــادي اإلســامي، وعــى 
وظائــف  مــن  وهــو  مائمــة،  ترشيعيــة  صيــغ  وفــق 
الدولــة، بقيــد الظروف والــرشوط املوضوعيــة للمرحلة 

اإلقتصادية.ومثــال ذلــك النــص القــرآين اآليت:

ــِه  ــَرى َفلِلَّ ــِل اْلُق ــْن َأْه ــولِِه ِم ــَى َرُس ــاَء اهلل َع ــا َأَف ﴿َم
َواْبــِن  َوامْلََســاكنِِي  َواْلَيَتاَمــى  اْلُقْرَبــى  َولِــِذي  ُســوِل  َولِلرَّ
ــبِيِل َكــْي ال َيُكــوَن ُدوَلــًة َبــنْيَ اأْلَْغنَِيــاِء ِمنُْكــْم﴾)1(. السَّ

ــز إشــارة إىل هــدف أســاس،  ــرآين يكتن والنــص الق
لتحقيقــه  الفــيء  مصــارف  الدولــة  توجــه  أن  جيــب 
واملتمثــل بالتــوازن االجتاعــي أي عــدم تركــز املــال 

)1(  سورة احلرش، آية 7.
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ــاء  ــن األغني ــة ب ــد طبقــة حمــدودة )كــي ال يكــون دول بي
منكــم()1( لــذا يعــد هــذا اهلــدف مــؤرشا ثابتــا للعنــارص 
املتحركــة، وخصوصــا مــا يتعلــق بإشــباع احلاجــات 
ــوازن االجتاعــي  ــا يكفــل الت املرشوعــة للمجتمــع، وب

ــه)2(.  في

)3( القي��م االجتماعية اليت أكد اإلس��ام على 
االهتمام بها:

اإلســامية  املذهبيــة  عنــارص  مــن  القيــم  تعــد 
األصيلــة بحكــم طبيعــة الرؤيــة الكونيــة اإلســامية 
لذلــك تقــدم النصــوص اإلســامية منظومــة القيــم التــي 
ــه االجتاعــي عــى أساســها،  يريــد اإلســام تشــييد بنائ
ــا،  ــط وغره ــة والقس ــوة والعدال ــاواة واألخ ــل املس مث
وهــي مصــدٌر أســاس الســتنباط صيــغ ترشيعيــة، تفــي 

)1(  سورة النور، آية 33.
وعدالــة  اإلســام  الفنجــري،  شــوقي  حممــد  د.  )2( أنظــر 
             ،1982 اإلســامية،ط1،  للبنــوك  الــدويل  االحتــاد  التوزيــع 

.6 -5 ص
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واالجتاعيــة،  االقتصاديــة  احليــاة  تطــور  بمتطلبــات 
ومتكــن الدولــة مــن مــلء منطقــة الفــراغ يف املذهــب 
ــه.  ــة ل ــداف العام ــق األه ــامي ووف ــادي اإلس االقتص

عص��ر  يف  املتحرك��ة  العناص��ر  إجت��اه   )4(
الرس��الة:

يف ضــوء احلالــة االقتصاديــة ملجتمــع الرســالة أو 
العــر اإلســامي األول، تعــد اإلجــراءات واملواقــف 
مــن مفــردات احليــاة االقتصاديــة، التــي أمــر هبا الرســول 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بصفتــه ويل األمــر الــذي 
يــؤدي وظيفــة بمــلء منطقــة الفــراغ، يف حــدود ظــروف 
املرحلــة، ويعــد هــذا املنهــج النبــوي يف مــيء منطقــة 
الفــراغ هــو النمــوذج األكمــل والتــام، وكذلــك يعــد من 
املــؤرشات العامــة التــي تصــاغ يف ضوئهــا أحــكام منطقة 
الفــراغ يف أي مرحلــة زمنيــة مــن قبل الدولة اإلســامية، 
ــه  ومــن أمثلــة ذلــك، مــا جــاء عــن النبــي صــى اهلل علي
وآلــه وســلم مــن النهــي عــن أحتــكار مــوارد مثــل املــاء 
والــكأل، فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام 
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أنــه قــال:

»قــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
بــني أهــل املدينــة يف مشــارب النخــل. انــه ال يمنــع فضــل 

ــاء أو كأل«)1(. م

ــى  ــول )ص ــة الرس ــم ممارس ــن حتري ــي ع ــذا النه وه
اهلل عليــه وآلــه وســلم( بوصفــه ويل األمــر نظــرًا حلاجــة 
جمتمــع املدينــة إىل الثــروة الزراعيــة واحليوانيــة التــي متثــل 
تلــك  االقتصــاد يف  األساســية يف  احلاجــات  مصــادر 

ــة.  املرحل

)5( األهداف اليت ُح�ددت للدولة يف اإلسام:

االقتصــادي  للمذهــب  العامــة  األهــداف  تعــد 
اإلســامي واألهــداف املحــددة للدولــة اإلســامية مــن 
املــؤرشات األساســية يف اســتخاص العنــارص املتحركــة 

ــيعة ج2،  ــائل الش ــي، وس ــر العام ــن، احل ــن احلس ــد ب )1(  حمم
املكتبــة اإلســامية، طهــران، ط1، 1483هـــ  ص420.
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االقتصــادي  التــوازن  االهــداف   هــذا  أهــم  ومــن 
والضــان االجتاعــي، واألهــداف العامــة للمذهــب 

اإلســامي.  االقتصــادي 

)6( املفاهيم األساسية:

ــد املوقــف مــن  ــرا يف حتدي ــم دورا كب ــؤدي املفاهي ت
املقــوالت املذهـــــبية يف اإلســام، مثــا مفهوم اإلســام 
عــن امللكيــة يرتبــط بمفهــوم االستــــخاف االجتاعــي 
والفــردي، أذ َعــّد اإلســام امللكيــة اخلاصــة أســلوبًا 
ــثار  ــن استـ ــة، م ــات اخلاف ــرد متطلب ــه الف ــق ضمن حيق
املــال ومحايتــه وإنفاقــه يف مصالــح الفــرد واجلاعــة، 
ومــن ثــم يتحــدد مفهــوم امللكيــة بكوهنــا عمليــة يارســها 
الفــرد حلســاب اجلاعــة وحلســابه ضمــن اجلاعــة)1( فهذا 

مركــز  منشــورات  باقــر،اقتصــادنـــا،  حممــد  الصــــدر،    )1(
ــدس  ــدر )ق ــهيد الص ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس األبح
ــهيد  ــام الش ــي لإلم ــر العامل ــق للمؤمت ــة التحقي ــق جلن رسه(، حتقي
الصــدر )قــدس رسه(،  ط1، مطبعــة رشيعــة قـــم، 2004م. ص 

.439
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ــكام،  ــض األح ــى بع ــعاع ع ــدور اإلش ــوم ب ــوم يق املفه
مقولــة  مــن  املذهبــي  املوقــف  إصــدار  يف  ويســاندها 

ــة. ــة االقتصادي ــك احلري ــة، وكذل امللكي

ــا  ــز عليه ــي ترتك ــدة الت ــم القاع ــد املفاهي ــك تع لذل
العنــارص املرنــة يف املذهــب اإلقتصــادي اإلســامي، 
واألضــواء الكاشــفة عن نوعيــة الترشيعــات اإلقتصادية 

املائمــة ملــلء منطقــة الفــراغ)1(. 

ثالث��ًا: الن��ص ومنهجي��ة التنظ��ر يف االقتص��اد 
اإلس��امي.

تعتمــد منهجيــة التنظــر يف االقتصــاد اإلســامي 
تعمــل  التــي  االساســية  املــادة  بوصفــه  النــص  عــى 
املنهجيــة عــى حتليلهــا والكشــف عــن مــا تتضمنــه مــن 
ــب  ــورة املذه ــون ص ــة يف تك ــة الداخل ــردات النظري املف

االقتصــاد  يف  درســًا  مخســون  التســخري،  عــي  حممــد    )1(
اإلســامي، املــرشق للنــرش،  طهــران، إيــران، ط3، 2003، 

.199 ص
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املنهجيــة  هــذه  وتتخــذ  اإلســامي،  االقتصــادي 
املفــردات  واســتخراج  التحليــل  يف  خاصــًا  مســارًا 
ــر  ــور الفك ــة تط ــا حلرك ــة، ووفق ــات النظري ــاء املركب وبن
املنهجيــة  هــذه  ت  مــرَّ فقــد  اإلســامي  االقتصــادي 
بمراحــل تطــور عــّدة وواجهــت إشــكاليات خمتلفــة، 
وهنــا ويف حــدود هــذا البحــث نركــز عــى الصــورة 
ــاء  ــة يف بن ــامهات العلمي ــرز املس ــة ألب ــركة التكاملي املش
ــة التنظــر يف االقتصــاد اإلســامي، وعــى وفــق  منهجي

ســياق النقــاط التاليــة:

ــارشًا  ــدرًا مب ــه مص ــص بوصف ــع الن ــل م 1- التعام
للمفــردات النظريــة للمذهــب االقتصــادي اإلســامي: 
وعــى وفــق هــذا املنهــج يتــم اســتنباط جوانــب املذهــب 
ــذي  ــامي ال ــص اإلس ــن الن ــامي م ــادي اإلس االقتص
ــة  ــم جمموع ــردا أو بض ــارش، منف ــكل مب ــا بش ــرح هب ي
أخــرى مــن النصــوص تشــرك بــذات الــدالالت التــي 
ــض  ــب أو بع ــك اجلان ــن ذل ــارش ع ــاح املب ــدم االفص خت
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مفرداتــه، ثــم جتــري عمليــة مجــع النتائــج وتنســيقها 
ــاء  ــات البن ــع حاج ــم م ــكل يتائ ــا بش ــادة صياغته وإع

النظــري للمذهــب االقتصــادي اإلســامي)1(.

2- التعامــل مــع النــص بنــاء علــوي للمفــردات 
النظريــة للمذهــب االقتصــادي اإلســامي: يف هــذا 
املنهــج يتــم اســتنباط جوانــب املذهــب االقتصــادي 
اإلســامي مــن النــص اإلســامي الــذي ال يــرح 
ــاًء  هبــا بشــكل مبــارش، عــر توظيــف النــص بوصفــه بن
ــه  ــًا يرتكــز عــى املذهــب االقتصــادي ويســتمد من علوي
ــه، لذلــك يكــون مــن املمكــن اكتشــاف مامــح  اجتاهات
املذهــب مــن خــال الداللــة النظريــة التــي تقدمهــا 
النصــوص التــي متثــل البنــاء العلــوي، مثــل النصــوص 
التــي تضمنــت األحــكام التــي نظــم هبــا اإلســام العقود 
واحلقــوق أو مــا يعــرف بالقانــون املــدين اإلســامي 

)1(  حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 433.
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ــامي)1(.  ــايل اإلس ــام امل ــبة للنظ ــال بالنس ــك احل وكذل

3- الركيــب بــن املفــردات املســتنبطة للوصــول 
للقاعــدة العامــة: بعد أن يتم اكتشــاف املفــردات النظرية 
للمذهــب مــن خــال حتليل البنــاء العلــوي، تــأيت عملية 
الركيــب بــن املفــردات املســتنبطة لتكويــن القاعــدة 
العامــة عــر الربــط بــن القواعــد العامــة ذات املوضــوع 
الواحــد تنتــج النظريــة التــي متثــل أحــد مفاصــل اهليــكل 
ــع أو  ــاج أو التوزي ــة اإلنت ــل نظري النظــري للمذهــب مث

القيمــة الــخ )2(.

4- التميــز بــن املفاهيــم واالحــكام يف مضامــن 
النــص: املفهــوم بوصفــه تصــور أســامي يفــر ظاهــرة 
كونيــة أو ترشيعيــة أو اجتاعيــة عــى وفــق الفلســفة 
العامــة للمذهبيــة اإلســامية، يكــون هلــذه املفاهيــم 

)1(  حممــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 433ــــ 
.436

)2( حممد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 438.



34

مالمح املذهب االقتصادي  اإلسالمي

العامــة  القواعــد  تكويــن  عمليــة  يف  بنائيــة  وظيفــة 
للنظريــات املذهبيــة، وتســاهم املفاهيــم يف أضــاءة مســار 
اشــتقاق املفــردات النظريــة مــن نصــوص األحــكام 

بوصفهــا أبنيــًة علويــًة للمذهــب)1(.  

ــج:  ــاح املنه ــرشط رضوري لنج ــة ك 5- املوضوعي
املوضوعيــة يف عمليــة اكتشــاف املذهــب مــن النــص 
ظواهرهــا  جتنــب  خــال  مــن  الذاتيــة  نفــي  تعنــي 
ــن،  ــع مع ــر واق ــص لتري ــف الن ــي توظي ــية وه األساس
فكــري  إطــار  يف  اإلســامي  النــص  دمــج  وحماولــة 
مغايــر، أو جتريــد النــص مــن ظروفــه ورشوطــه، أو 
اختــاذ موقــف معــن بصــورة مســبقة جتــاه النــص)2(. 

6- جتنــب خــداع الواقــع التطبيقــي: أن النصــوص 

)1(  حممــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 439ــــ 
.441

)2(  حممــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 441ــــ 
.446
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للمذهــب  ســليم  تطبيقــي  نمــوذج  حتاكــي  التــي 
التطبيقــي  النمــوذج  مثــل  اإلســامي  االقتصــادي 
التطبيقــي يف عهــد االمــام  النبــوة والنمــوذج  لعــر 
عــي ع، هــذه النصــوص هلــا قيمــة كبــرة يف بيــان صــورة 
خصوصيــة  ماحظــة  بــرشط  اإلســامي  االقتصــاد 
الواقــع التطبيقــي يف كل مرحلــة تارخييــة وموقــف النص 
مــن هــذه اخلصوصيــة لتجنــب الوقــوع يف خــداع الواقــع 

التطبيقــي اثنــاء عمليــة االكتشــاف)1(.

الن��ص والديناميكي��ة يف املذه��ب االقتص��ادي 
اإلس��امي.

اجلــــانب  عــى  الفــراغ  منطقــة  مصطلــح  يطلــق 
ديناميكيــة  يعطــي  الــذي  واملــرن  املتغــر  الترشيعــي 
االســتجابة للواقــع املتغــر، ووفقــا لاصــول الترشيعيــة  
فــأن ويل األمر)الدولــة( تــؤدي وظيفــة حتديــد األحــكام 

)1(  حممــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 468ــــ 
.470
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لإلقتصــاد  العامــة  األهــداف  متطلبــات  حتقــق  التــي 
زمــان)1(. كل  يف  ومقتضياهتــا  اإلســامي 

هــذه املرونــة التــي يتمتــع هبــا املذهــب اإلقتصــادي 
يف اإلســام، جتعلــه يســتطيع أن يتـــــكيف مــع تطــورات 
الديناميكيــة  الطبيعــة  ويائــم  اإلقتصاديــة،  احليــاة 

ــة. ــاة اإلقتصادي ــوعية يف احلي ــروف املوضـ للظ

املذهــب  عنــارص  مــن  الثابــت  اجلانــب  ويكــون 
االقتصــادي اإلســامي بمثابــة مــؤرشات عامــة تعتمــد 
التــي  واملتحركــة  املرنــة  العنــارص  لتحديــد  كأســاس 
ومقتضياهتــا  االقتصاديــة  املرحلــة  طبيعــة  تتطلبهــا 
وعمليــة اســتنباط العنــارص املتحركــة مــن املــؤرشات 
اإلســامية العامــة تتطلــب منهجيــة حمــددة الســتنباطها 

مــن النــص وعــى وفــق اآليت)2(: 

يف  اإلقتصــادي  املذهــب  حاجــي،  عبــايس  د.جعفــر    )1(
ــن، ط1، 1987، ص191. ــة األلف ــت، مكتب ــام، الكوي اإلس
املصــدر  احليــاة،  يقــود  اإلســام  الصــدر،  باقــر  حممــد    )2(
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عــى  والوقــوف  الثابتــة  العنــارص  حتديــد   )1(
العامــة. مؤرشاهتــا 

ــا  ــة ووقاعه ــة التارخيي ــة املرحل ــتيعاب طبيع )2( اس
التــي  األهــداف  وحتديــد  اإلقتصاديــة،  ورشوطهــا 

حتددهــا املــؤرشات العامــة, ووســائل حتقيقهــا.

ــارص  ــك العن ــة بتل ــات املتعلق ــة الترشيع )3( صياغ
املتحركــة، ويف حدود الصـــــاحيات التـــرشيعية للدولة 

اإلســامية.

السابق، ص55-45.





املبحث الثاني

متضمنات العهد من املفردات البنائية
لنظرية العدالة والفلسفة العامة

للمذهب االقتصادي اإلسالمي
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أوال: الرؤية الكونية.

بوصــف أن الرؤيــة الكونيــة هــي التفســر الــذي 
ضوئهــا  ويف  واحليــاة؛  للكــون  املجتمــع  بــه  يؤمــن 
ــوع  ــة يف موض ــئلة املركزي ــن األس ــات ع ــدد اإلجاب تتح
الغايــات العليــا للنشــاط احليــايت ويتحــدد مفهــوم املثــل 
ــردي أو  ــه الف ــا بوصف ــان هب ــة اإلنس ــوع عاق ــا ون العلي
االجتاعــي، كــا يتحــدد يف ضوئهــا عاقــة اإلنســان مــع 
بنــي نوعــه وكذلــك مــع املفــردات املكونــة للبيئــة التــي 
يعيــش فيهــا )الطبيعــة بمعناهــا الواســع(، هــذه األبعــاد 
الكونيــة  الرؤيــة  إطــار  يف  مضامينهــا  تتحــدد  التــي 
يتلخــص املوقــف فيهــا يف مضمــون الغايــة العليــا التــي 
جيــري يف ضوئهــا صياغــة نظريــة العدالة بقواعدهــا التي 
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تنظــم أبعــاد النشــاط احليــايت عى وفــق اســراتيجية ختدم 
هــذه الغايــة العليــا مــن خــال تلبيــة متطلبــات الغايــات 
ــد  ــوء قواع ــا، ويف ض ــة العلي ــن الغاي ــة ع ــة املنبثق الفرعي
ــة  ــد القواعــد الفرعي ــة العامــة جيــري حتدي ــة العدال نظري
املنظمــة لــكل جانــب مــن جوانــب النشــاط احليــايت 
ــة  ــة واالجتاعي ــية )االقتصادي ــاده األساس ــام يف أبع الع
والسياســية والثقافيــة... الــخ(، واملوقــف يف كل بعــد 
يمثــل مــا يســمى باملذهــب ففــي البعــد االقتصــادي 
البعــد االجتاعــي  املذهــب االقتصــادي ويف  يتحــدد 
واملذهــب  وهكــذا،  االجتاعــي  املذهــب  يتحــدد 
االقتصــادي بوصفــه جمموعــة القواعــد الفرعيــة لنظريــة 
ــن  ــي تؤم ــايت والت ــاط احلي ــن النش ــب م ــة يف جان العدال
ــا خيــدم  ــاء اســراتيجية تنظــم النشــاط االقتصــادي ب بن
ــة والتــي ختــدم بمجموعهــا  ــة يف العدال القواعــد الفرعي
الغايــة العليــا التــي حددهتــا الرؤيــة الكونيــة، ولكــي 
ــه للتطبيــق يف الواقــع املوضوعــي  يأخــذ املذهــب فرصت
بنائــه  بكامــل  النظريــة  مضامينــه  تتجســد  أن  البــد 
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النظــري يف جمموعــة مــن املؤسســات والعاقــات التــي 
ــق  ــع التطبي ــب موض ــراتيجية املذه ــن اس ــع مضام تض
وهــذه املؤسســات والعاقــات وغرهــا مــن املفــردات 
مســتوى  وأن  االقتصــادي،  النظــام  تؤلــف  مــا  هــي 
جتســيد مضامــن املذهــب االقتصــادي الــذي تتكفــل بــه 
مؤسســات النظــام يتوقــف عــى عوامــل عــدة تتــوزع يف 
ــادي  ــام االقتص ــري للنظ ــب النظ ــن؛ االول: املرك جانب
ــة  ــة ونظري ــة الكوني ــاءة الرؤي ــس كف ــألة تعك ــي مس وه
العدالــة، واجلانــب الثــاين: حالــة الواقــع املوضوعــي 
الكاملــة  املضامــن  ظهــور  فــرص  مــن  يتيــح  ومــا 
ــام  ــات النظ ــاط بمؤسس ــي ين ــب الت ــراتيجية املذه الس

االقتصــادي متثيلهــا)1(.

الكونيــة  الرؤيــة  مطهــري،  مرتــى  ذلــك:  يف  ينظــر    )1(
الثقافيــة،ب  الثقلــن  مؤسســة  منشــورات  التوحيديــة، 
ــب  ــي، ااملذه ــاس حاج ــر عب ط،2012م، ص 20 ـ 38،  جعف

ـ62ـ ص85  ســابق،  مصــدر  االســام،  يف  االقتصــادي 
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ووفقــا ملــا ســبق فــإن هنــاك أمهيــة كبــرة يف إجــاء 
املوقــف يف الرؤيــة الكونيــة عــى وفــق الصياغــة النظريــة 
التــي ختــدم عمليــة التنظــر للمذهــب  االقتصــادي، ويف 
حالــة املذهــب االقتصــادي اإلســامي متثــل النصــوص 
القــادرة أن ختــدم هــذا اجلانــب ذات أمهية بالغــة يف حتقيق 
مقاربــات نظريــة اعــى يف هــذا البعد األســايس مــن أبعاد 
ــذه  ــم ه ــن أه ــن ب ــامي، وم ــادي اإلس ــر االقتص الفك
ــذي ســنحاول  ــد البحــث وال النصــوص هــو النــص قي
استكشــاف املعطيــات التــي يقدمهــا يف جانــب توصيــف 
الديــن اإلســامي بوصفــه الرؤيــة الكونيــة التــي يؤمــن 
هبــا املجتمــع املســلم وتتصــف بأعــى درجــات الكفــاءة 
ــن  ــع تكوي ــات التــي وفرهتــا مناب ــة عــر الضان والفاعلي
ــة واملصــادر الدالــة عــى مضامينهــا  ــة الكوني هــذه الرؤي
ــي  ــد املوضوع ــن البع ــفة ع ــة الكاش ــارب الواقعي والتج

هلا)1(. 

)1( للمزيــد حــول الرؤيــة الكونيــة: انظــر، حممــد عمــر شــابرا، 
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وأهــم اجلوانــب التــي أضاءهــا النــص يف موضــوع 
الرؤيــة الكونيــة:

العــام للرؤيــة الكونيــة اإلســامية:  الطابــع   )1(
ــام  ــة مــن نصــوص العهــد أوضــح اإلم ــع خمتلف يف مواق
عليــه الســام الطابــع العــام للرؤيــة الكونيــة اإلســامية 
ومــن ثــم حتليــل ملضامــن هــذه املــوارد يف ســياق النقــاط 

ــة: التالي

)أ( املســار العــام للحركــة نحــو الغايــات العليــا: يف 
قولــه عليــه الســام:

ــَر  ــا َأَم ــاِع َم َب ــِه، َواتِّ ــاِر َطاَعتِ ــَوى اهللِ، َوإِيَث ــَرُه بَِتْق »َأَم
ــِه: ِمــْن َفَرائِِضــِه َوُســنَنِِه، الَّتِــي الَ َيْســَعُد َأَحــٌد  ــِه يِف كَِتابِ بِ

ــق  ــة رفي ــامي، ترمج ــور اس ــن منظ ــاد م ــم االقتص ــتقبل عل مس
يونــس املــري، دار الفكــر واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي، 
ط1، 2004 م، ص 58 ـ 62، حممــد تقــي مصبــاح اليــزدي، 
حممــد،ج1،  هاســم  ترمجــة:  اإلســامية،  العقيــدة  يف  دروس 

مؤسســة اهلــدى، ط4، 1424 هـــ، ص 28 ـ 30.
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ــا،  ــا َوإَِضاَعتَِه ــَع ُجُحوِدَه ــَقى إاِلَّ َم ــا، َوالَ َيْش َباِعَه إاِلَّ بِاتِّ
ــُه،  َفإِنَّ َولَِســانِِه،  َوَقْلبِــِه  َبَيــِدِه  ُســْبَحاَنُه  اهللَ  َينْــُرَ  َوَأْن 
ُه، َوإِْعــَزاِز َمــْن  ــْرِ َمــْن َنــَرَ ــَل بِنَ َجــلَّ اْســُمُه، َقــْد َتَكفَّ

ُه.«)1(. َأَعــزَّ

ــور  ــى التط ــي مقت ــعادة« وه ــص أن »الس ــن الن يب
التكامــي تنتــج عــن تطبيــق اســراتيجية الديــن يف الواقع 
املوضوعــي هــذه االســراتيجية التــي تصوغهــا »الســنن 
التطــور  والفرائــض« بوصفهــا قواعــد تنظــم حركــة 
التكامــي صــوب غايتهــا العليــا، وإن ناتــج تفاعــل الفرد 
ــن  ــراتيجية الدي ــا اس ــي حتكمه ــة الت ــع يف البيئ واملجتم
عــن  األخاقــي  التعبــر  وهــي  »الســعادة«  ســيكون 
بلــوغ النظــام االجتاعــي العــام لغاياتــه يف الرفــاه العــام، 
اســراتيجية  تطبيــق  عــدم  يكــون يف  ذلــك  وخــاف 

عبــده،  حممــد  رشح  الباغــة،  هنــج  الــريض،  الرشيــف   )1(
لبنــان،ط1،  ـ  بــروت  البيضــاء،  املحجــة  دار  منشــورات 

.392 ص  2012م، 



47

)F( إىل مالك األشرت )g( يف عهد اإلمام علي

الديــن وتــم إبداهلــا بغرهــا، فالنتيجــة احلتميــة هــي 
عــدم حتقــق الغايــات العليــا للوجــود اإلنســاين لطبيعــة 
ــة  ــراتيجية املصمم ــات واالس ــذه الغاي ــن ه ــازم ب الت

ــا. لبلوغه

وإن مفهــوم »التقــوى« الذي ينــرف إىل اإلنضباط 
يف  »اإليثــار  مفهــوم  وكذلــك  املســؤولية،  حتمــل  يف 
ملحتــوى  عميــق  وعــي  عــى  يــدّل  الــذي  الطاعــة« 
ــذي  ة« ال ــرُّ ــوم »الن ــك مفه ــؤولية، كذل ــوع املس موض
ينــرف إىل الدفــاع عــن اعتقــاد راســخ وعميــق)1(.

هــذه املفاهيــم بمعانيهــا املتفاعلــة هنــا تبــن الــرشط 
الــرضوري للقــدرة عــى جتســيد اســراتيجية الديــن 
وهــو بنــاء املحتــوى الداخــي لانســان يف ضــوء حقائــق 
ومعطيــات الرؤيــة الكونيــة لإلســام، وإن املســتوى 
هــذه  مضمــون  عــى  يعتمــد  التطبيــق  مــن  املتحقــق 

ج10،مصــدر  الواليــة،  نفحــات  الشــرازي،  مــكارم    )1(
.293 ــــ  ص291  ســابق، 
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املفاهيــم الثــاث »التقــوى« القــوة التــي متنــح االنضباط 
العــايل يف حتمــل مســؤولية التطبيــق، واإليثــار يف الطاعــة 
ــات  ــكايف لوضــوح الغاي ــة العمــق ال ــذي يعطــي دالل ال
ــا، و»النــرة« التــي متثــل مســتوى اإلرادة املتولــد  العلي

ــي)1(. ــي الداخ ــن اإلدراك والوع م

الكونيــة  الرؤيــة  بــن  العاقــة  فاعليــة  )ب( 
الســام«: »عليــه  قولــة  يف  املذهبيــة:  واالســراتيجية 

يــَد  الَ  ــْه  َفإِنَّ حِلــْرِب اهللِ)2(،  َنْفَســَك  َتنِْصَبــنَّ  »َوالَ 
ــِه. َوالَ  تِ ــِوِه َوَرمْحَ ــْن َعْف ــَك َع ــى بِ ــِه)3(، َوالَ ِغنَ ــَك بِنِْقَمتِ َل
َعــنَّ  )4( بُِعُقوَبــة، َوالَ ُتْسِ َتنَْدَمــنَّ َعــَى َعْفــو، َوالَ َتْبَجَحــنَّ

الواليــة:  نفحــات  الشــرازي،  مــكارم  انظــر يف ذلــك:    )1(
.297 ص  ســابق،،  مصــدر 

)2(  أراد بحرب اهلل: خمالفة رشيعته بالظلم واجلور.
)3(  اليــدي لــك بنقمتــه: أي ليــس لــك يــد أن تدفــع نقمتــه، أي 

ال طاقــة لــك هبــا.
)4( . بجح به: كفرح لفظًا ومعنى.
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: إِنِّ  ــاِدَرة)1( َوَجــْدَت ِمنَْهــا َمنُْدوَحــًة)2(، َوالَ َتُقوَلــنَّ إىَِل َب
ــِب،  ــاٌل )4(يِف اْلَقْل ــَك إِْدَغ ــإِنَّ ذلِ ــاُع، َف ــُر َفُأَط ــٌر)3( آُم ُمَؤمَّ

.)6(» ــَرِ ــَن اْلِغ ٌب ِم ــرُّ ــِن، َوَتَق ي ــٌة)5( لِلدِّ َوَمنَْهَك

ــًة)7(  َ َوإَِذا َأْحــَدَث َلــَك َمــا َأْنــَت فِيــِه ِمــْن ُســْلَطانَِك ُأبَّ
يَلــًة)8(، َفاْنُظــْر إىَِل ِعَظــِم ُمْلــِك اهللِ َفْوَقــَك، َوُقْدَرتِــِه  َأْو َمِ
ــَك  ــإِنَّ ذلِ ــَك، َف ــْن َنْفِس ــِه ِم ــدِرُ َعَلْي ــا الَ َتْق ــَى َم ــَك َع َمنْ

)1(  البــادرة: مــا يبــدر مــن احلــدة عنــد الغضــب يف قــول أو 
ــل. فع

)2(  املندوحة: املتسع، أي املخلص.
)3(  مؤمر ـ كمعظم ـ أي: مسلط.

)4(  االدغال: إدخال الفساد.
)5(  منهكــة: مضعفــة، وتقــول: هنكــه، أي أضعفــه... وتقــول: 

هنكــه الســلطان مــن بــاب فهــم، أي: بالــغ يف عقوبتــه.
)6(  الِغر ـ بكر ففتح: حادثات الدهر بتبدل الدول.

)7(  األهّبــة ـ بضــم اهلمــزة وتشــديد البــاء مفتوحــة: العظمــة 
والكريــاء.

)8(  امَلِخيلة ـ بفتح فكر: اخلياء والعجب.
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ُيَطاِمــُن)1( إَِلْيــَك ِمــْن طَِمِحــَك)2(، َوَيُكــفُّ َعنْــَك ِمــْن 
َعَظَمتِــِه،  يِف  اهللِ  َوُمَســاَماَة)5(  ــاَك  )4(إِيَّ َغْربَِك)3(،َيِفــيُء 
وتـِـِه، َفــإِنَّ اهللَ ُيــِذلُّ ُكلَّ َجبَّــار، َوُيـِـنُي  َوالتََّشــبَُّه بـِـِه يِف َجرَبُ

ُكلَّ ُمَْتــال.«)6(.

ــه  ــام علي ــا اإلم ــن لن ــص يب ــن الن ــع م ــذا املقط يف ه
الســام الصلــة واالرتبــاط مــع اهلل تعــاىل وهــو املثــل 
األعــى يف الرؤيــة الكونيــة اإلســامية، هــذه الصلة جيب 
أن تكــون مســتمرة بــن التكويــن الداخــي لإلنســان 
الصالــح مثلــه األعــى بشــكل متصاعــد، هــذا مــن جهــه، 
ومــن جهــة أخــرى جيــب أن يكــون التطبيــق املوضوعــي 

)1(  ُيطامن اليشء: خيفض منه.
)2(  الطِاح ـ ككتاب: النشوز واجلاح.

)3(  الَغْرب ـ بفتح فسكون: احلدة.
)4(  يفيء: يرجع.

)5( املساماة: املباراة يف السمو، أي العلو.
)6(  الرشيــف الــريض، هنــج الباغة،مصــدر ســابق، ص 393 

ـ 394.
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الســراتيجية الديــن ملتــزم باالجتــاه العــام إلرادة املثــل 
األعــى واإلطــار األخاقــي واملعــريف الــذي يعــر عــن 
هــذه اإلرادة ليتفاعــل تكامليــًا مــع قواعــد االســرتيجية 
ويعطــي لتطبيقهــا موضوعيــا خصائــص االرادة املذهبية 
التــي متثلهــا، مــن هنــا جــاء قــول االمــام »عليــه الســام« 
بعــد أن عــّدد مظاهــر انفصــال نمــوذج احلكــم عــن 

الصلــة باملثــل االعــى احلقيقــي؛ قــال:

ــِن،  ي ــٌة  لِلدِّ ــِب، َوَمنَْهَك ــاٌل  يِف اْلَقْل ــَك إِْدَغ ــإِنَّ ذلِ  »َف
. » ــَرِ ــَن اْلِغ ٌب ِم ــرُّ َوَتَق

ــق  ــراتيجية يف التطبي ــه اس ــن بصفت ــك الدي ــا ينه ف
الكونيــة  الرؤيــة  بــن  العاقــة  فاعليــة  عــدم  هــو 
واالســراتيجية املذهبيــة لعــدم اســتمرار الصلــة بــن 
التكويــن الداخــي لإلنســان الصالــح بمثلــه األعــى 
ــن  ــدة م ــة املؤك ــون النتيج ــك تك ــد، لذل ــكل متصاع بش
ــاره  ــم أط ــوذج احلك ــد نم ــي أن يفق ــال ه ــذا االنفص ه
املذهبــي الــذي يضمــن ارتباطــه باملثــل األعــى احلقيقــي 
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اإلســامية  للمذهبيــة  مشــوهة  صــورة  إىل  ويتحــول 
تفقــد قيمتهــا عــى وفــق معايــر املذهبيــة اإلســامية 
ٌب ِمــَن  للحكــم الرشــيد وهــو عــر عنــه النــص بـــ » َوَتَقــرُّ
ــا  ــج عنه ــي ينت ــل الت ــوادث أو املفاعي ــي احل « وه ــَرِ اْلِغ
ــح  ــم الصال ــوذج احلك ــن نم ــا م ــدول اي حتوهل ــدل ال تب
أو الرشــيد إىل النمــوذج الفاقــد ألي فاعليــة يف مســار 

الغايــات العليــا احلقيقيــة.

ثانيا: نظرية العدالة.

التــي تتمخــض عنهــا  العليــا  الغايــات  يف ضــوء 
متثــل  التــي  العدالــة  نظريــة  تصــاغ  الكونيــة  الرؤيــة 
ــة  ــة بأبعادهــا االجتاعي ــن املذهبي اجلــذر احلاكــم ملضام
والسياســية واالقتصاديــة، ومــن خــال النــص قيــد 
البحــث يمكــن اســتخاص مامــح نظريــة العدالــة 
التــي عــرت عنهــا فقــرات النــص يف صياغــة تائــم 
ــامي  ــوذج اإلس ــو النم ــص وه ــوع الن ــات موض متطلب
يف احلكــم الصالــح او الرشــيد، ويمكــن اجيــاز ذلــك يف 
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ســياق النقــاط التاليــة:

)1( منهج االنصاف يف نظرية العدالة:

ــد البحــث أن  يظهــر عــر مــوارد عــدة يف النــص قي
اإلنصــاف هــو املنهــج الــذي تتحقــق مــن خالــه فلســفة 
ــه  ــه »علي ــوارد قول ــذه امل ــرز ه ــن أب ــة، وم ــة العدال نظري

الســام«:

ــْن  ــَك، َوِم ــْن َنْفِس ــاَس ِم ــِف النَّ ــِف اهللَ َوَأْنِص »َأْنِص
ــَك،  ــْن َرِعيَّتِ ــوًى)1( ِم ــِه َه ــَك فِي ــْن َل ــَك، َوَم ــِة َأْهلِ َخاصَّ
ــَك إاِلَّ َتْفَعــْل َتْظلِــْم، َوَمــْن َظَلــَم ِعَبــاَد اهللِ َكاَن اهللُ  َفإِنَّ
َأْدَحــَض)2(  اهللُ  َخاَصَمــُه  َوَمــْن  ِعَبــاِدِه،  ُدوَن  َخْصَمــُه 
َتــُه، َوَكاَن هلل َحْربــًا)3( َحتَّــى َينْــزَع)4( َوَيُتــوَب. َوَلْيــَس  ُحجَّ
ٌء َأْدَعــى إىَِل َتْغيِــِر نِْعَمــِة اهللِ َوَتْعِجيــِل نِْقَمتِــِه ِمــْن  َشْ

)1(  من لك فيه هوى: أي لك إليه ميل خاص.
)2(  أدحض: أبطل.

)3(  كان حربًا: أي حماربًا.
)4(  ينزع ـ كيرضب ـ أي: يقلع عن ظلمه.
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إَِقاَمــة َعــَى ُظْلــم، َفــإِنَّ اهللَ َســميٌِع َدْعــَوَة امْلَْظُلوِمــنَي، 
.)1( بِامْلِْرَصــاِد«  لِلظَّاملِِــنَي  َوُهــَو 

يقــدم النــص مفهــوم اإلنصــاف بوصفــه املنهــج 
البعــد  فاعليــة  العدالــة  نظريــة  قواعــد  يمنــح  الــذي 
خصوصيــة  عــن  تعبــرا  واالعتقــادي  األخاقــي 
الغايــات التــي تعــر عنهــا نظريــة العدالــة وتوظيفــا 
لطبيعــة تركيــب املحتــوى الداخــي لانســان الصالــح، 
فمنهــج االنصــاف يكــون بذلك ضــان فاعلية التجســيد 
ــارات  ــه، ويف عب ــي ل ــر العم ــدل واملظه ــي للع املوضوع
الفقــرة قيــد البحــث مــن نصــوص العهــد يظهــر املعنــى 
ــه  الــذي تــم اســتخاصه مــن خــال جعــل اإلمــام علي
الســام لإلنصــاف حمــورًا للعاقــة مــع اهلل تعــاىل وهــي 
العاقــة مــع املثــل االعــى ثــم العاقــة مــع النفــس 
ووحــدة التفاعــل االجتاعــي »األرسة« ثــم مــع مــن 
هــم يف دائــرة املصالــح االجتاعيــة، إن بنــاء العاقــة مــع 

)1(  الرشيف الريض، هنج الباغة،مصدر سابق، ص 394.
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هــذه املســتويات عــى أســاس منهــج االنصــاف يعنــي إن 
مســتوى التطــور التكامــي للفــرد يكــون كافيــا لتحمــل 
مســؤولية تطبيــق نمــوذج احلكــم الصالــح وفــق املذهبيــة 
اإلســامية، لذلــك يكــون الظلــم هــو النتيجــة التلقائيــة 
لغيــاب منهــج االنصــاف بوصفــه جــزءًا مــن القــدرات 

ــام: ــه الس ــه علي ــون قول ــو مضم ــدل وه ــة للع الازم

ــاَد اهللِ َكاَن  ــَم ِعَب ــْن َظَل ــْم، َوَم ــْل َتْظلِ ــَك إاِلَّ َتْفَع »َفإِنَّ
َأْدَحــَض   َوَمــْن َخاَصَمــُه اهللُ  ِعَبــاِدِه،  اهللُ َخْصَمــُه ُدوَن 
ــَس  ــوَب. َوَلْي ــزَع  َوَيُت ــى َينْ ــًا  َحتَّ ــُه، َوَكاَن هلل َحْرب َت ُحجَّ
ٌء َأْدَعــى إىَِل َتْغيِــِر نِْعَمــِة اهللِ َوَتْعِجيــِل نِْقَمتِــِه ِمــْن  َشْ
إَِقاَمــة َعــَى ُظْلــم، َفــإِنَّ اهللَ َســميٌِع َدْعــَوَة امْلَْظُلوِمــنَي، 

َوُهــَو لِلظَّاملِِــنَي بِامْلِْرَصــاِد.«)1(.

اذ أن عــدم بنــاء قــدرات منهــج اإلنصــاف يفقــد 
ــامية  ــة اإلس ــة العدال ــه بنظري ــة صلت ــام إدارة الدول نظ

)1(  الرشيــف الــريض، هنــج الباغة،مصــدر ســابق، ص 394 
ـ 395.
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ــامية  ــة اإلس ــل للمذهبي ــاء وتعطي ــة اقص ــون بمثاب ويك
ــع  ــة م ــا وقطــع الصل ــا العلي ــار إىل غاياهت وفقــدان املس
ــف  ــاء الوص ــك ج ــه لذل ــط ب ــذي ترتب ــى ال ــل األع املث
أن مــن عطــل منهــج االنصــاف صــار ظاملــا وينتهــي 
ــة  ــع صل ــًا يقط ــج منهج ــه هن ــارب هلل، ألن ــة املح إىل صف
ــى.   ــل األع ــع باملث ــم املجتم ــن ث ــي وم ــام االجتاع النظ

)2( مبدأ الوسط:

الوســطية يف تقديــر فعــل العــدل مــن ناحيــة نطــاق 
العدالــة وموضوعهــا ومســتوى ظهــور معــامل نظريــة 
االقتصاديــة  أبعــاده  املذهبــي يف  املخطــط  العدالــة يف 
واالجتاعيــة وغرهــا، يف هــذا املبــدأ يقــول اإلمــام عليــه 

ــام: الس

 ، ــقِّ ــُطَها يِف احْلَ ــَك َأْوَس ــوِر إَِلْي ــبَّ االُْم ــْن َأَح »َوْلَيُك
ِعيَّــِة، َفإِنَّ ُســْخَط  ُعَهــا لـِـِرَض الرَّ َهــا يِف اْلَعــْدِل، َوَأمْجَ َوَأَعمُّ
ــِة  اصَّ ــِة)1(، َوإِنَّ ُســْخَط اْلَ اصَّ ــِة ُيِْحــُف بِــِرَض اْلَ اْلَعامَّ

)1(  جيِحف برىض اخلاصة: يذهب برضاهم.
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ِعيَّــِة، َأْثَقــَل  ــِة. َوَلْيــَس َأَحــٌد ِمــَن الرَّ ُيْغَتَفــُر َمــَع ِرَض اْلَعامَّ
َخــاِء، َوَأَقــلَّ َمُعوَنًة َلــُه يِف اْلَباَلِء،  َعــَى اْلــَواِل َمُؤوَنــًة يِف الرَّ
ــلَّ ُشــْكرًا  ــَأَل باإلحلــاف)1(، َوَأَق ــَرَه لإلنصــاف، َوَأْس َوَأْك
ِعنْــَد االْْعَطــاِء، َوَأْبَطــَأ ُعــْذرًا ِعنْــَد امْلَنْــِع، َوَأْضَعــَف َصــرْبًا 
ــَم َعُمــوُد  ــِة، َوإِنَّ اصَّ ْهــِر ِمــْن َأْهــِل اْلَ ِت الدَّ ِعنْــَد ُملِــمَّ
ــُة  ــداء، اْلَعامَّ ُة لألع ــدَّ ــلِِمنَي، َواْلُع ــاُع)2( امْلُْس ــِن، َومِجَ ي الدِّ

ــْم.«. ــَك َمَعُه ــْم، َوَمْيُل ــْن ِصْغُوَك)3(َلُ ــِة، َفْلَيُك ــَن االْمَّ ِم

يف هــذا املقطــع مــن النــص يشــر اإلمــام عليــه 
الســام إىل منهــج الوســطية الــذي يتحقــق عــن طريقــه 
تعليــة متصاعــدة لدائــرة العــدل عــر تفعيــل اإلرادة 
ــر  ــذا يش ــي، وه ــل االجتاع ــة يف اإلدراك والفع املذهبي
إليــه »الرضــا لــدى العامــة« هــذا الرضــا املعــر عــن 
العامــة  الفلســفة  لــروح  املوافــق  االجتاعــي  املــزاج 

)1(  االحلاف: االحلاح والشدة يف السؤال.
)2(  مجِاع اليشء ـ بالكر: مجعه، أي مجاعة االسام.

)3(  الِصْغو ـ بالكر والفتح: امليل.
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احلكــم  معايــر  فمــن  لذلــك  اإلســامية،  للمذهبيــة 
وتلبيــة  االجتاعــي  املــزاج  هــذا  تنميــة  هــو  الرشــيد 
متطلباتــه وهــو مــا عــر عنــه »َفْلَيُكــْن ِصْغــُوَك  هَلـُـْم« ويف 
تأكيــد لــذات املعنــى جــاء يف مــوارد أخــرى مــن النــص 
قيــد البحــث ال يســع املقــام لبحثهــا مجيعــا، نشــر منهــا 

ــام«: ــه الس ــه »علي قول

ٌء بَِأْدَعــى إىَِل ُحْســِن َظــنِّ َوال  ــُه َلْيــَس َشْ  »َواْعَلــْم َأنَّ
بَِرِعيَّتـِـِه ِمــْن إْحَســانِِه إَِلْيِهــْم،ـ  إىل قولــهـ  َفــإِنَّ ُحْســَن الظَّنِّ 
َيْقَطــُع َعنْــَك َنَصبــًا َطِويــاًل، َوإِنَّ َأَحــقَّ َمــْن َحُســَن َظنُّــَك 
بِــِه مَلَــْن َحُســَن َبــاَلُؤَك ِعنْــَدُه، َوإِنَّ َأَحــقَّ َمــْن َســاَء َظنُّــَك 

بـِـِه مَلَــْن َســاَء َبــاَلُؤَك ِعنْــَدُه«)1(.

ــح يف  ــم الصال ــة احلك ــر إىل وظيف ــع يش ــذه املقط ه
تنميــة روح الفلســفة العامــة للمذهبيــة اإلســامية يف 
املــزاج االجتاعــي والــذي خيــدم تعليــة متصاعــدة لقيــم 

)1(  الرشيــف الــريض، هنــج الباغة،مصــدر ســابق، ص 396 
ـ 397.
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العــدل يف الفعاليــات االجتاعيــة واالقتصاديــة وغرها.

القدرات��ي  البن��اء  مس��تويات  تكام��ل    )3(
: للمجتم��ع

مــن أهــم مناهــج نظريــة العدالــة يف حتقيــق الغايــات 
ــاء القــدرايت  ــو منهــج تكامــل مســتويات البن العليــا ه
البنــاء  التبايــن يف مســتوى  أن  إذ  املجتمــع،  لطبقــات 
القــدرايت ينتــج عنــه تبايــن طبقــي عــى مســتوى الفاعلن 
االجتاعيــن االقتصاديــن معرفيــا، هــذا التبايــن هــو 
مــن اخلصائــص الرضوريــة التلقائيــة حلركــة التطــور 
التكامــي وتنــوع مســتويات البيئــة التكامليــة، وهــذا 

ــه: ــام بقول ــه الس ــام علي ــه اإلم ــر إلي يش

ــا إالَّ  ــُح َبْعُضَه ــاٌت الَ َيْصُل ــَة َطَبَق ِعيَّ ــْم َأنَّ الرَّ  »َواْعَل
ــْن َبْعــض«. ــا َع ــى بَِبْعِضَه بَِبْعــض، َوالَ ِغنَ

أنــواع  أوضحــت  التــي  الفقــرات  هنايــة  اىل 
ومســتويات  أنــواع  خمتلــف  يف  الفاعلــن  وتقســيات 
ــؤدي  ــي أن ت ــيد ه ــم الرش ــة احلك ــة، وإن وظيف الفاعلي
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الدولــة وظيفتهــا يف ادامــة العاقــة بــن هــذا املســتويات 
ــرتيجيات  ــال اس ــن خ ــي م ــل التكام ــياق التفاع يف س
ــك  ــق ذل ــامية لتحقي ــة اإلس ــا املذهبي ــية وضعته أساس
التمكــن،  واســراتيجية  الرشــد  اســراتيجية  وهــي 

املــوازي)1(. التصحيــح  واســراتيجية 

)1(  د. طالــب حســن فــارس الكريطــي، االقتصــاد اإلســامي 
والفقــر تأصيــل نظــري ملنهج اقتصــاد با فقر يف املذهــب االقتصادي 
 - والبحوث،كربــاء  للدراســات  كربــاء  مركــز  اإلســامي، 

العــراق، ط1، 2014م، ص 367 ومــا بعدهــا.



املبحث الثالث

متضمنات العهد من املفردات البنائية لدور 
الدولة يف املذهب االقتصادي اإلسالمي.
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وبشــكل  العهــد  ملضامــن  مهمــة  أبعــاًد  تظهــر 
كــا يصوغــه  االقتصــادي  الدولــة  عــن دور  واضــح 
اســتنتاج  ويمكــن  اإلســامي،  االقتصــادي  املذهــب 
يف  الدولــة  دور  لنظريــة  النظــري  املخطــط  عنــارص 
ــص  ــرات الن ــر فق ــامي ع ــادي اإلس ــب االقتص املذه

قيــد البحــث  يف ســياق النقــاط التاليــة:

أواًل: املفاهي��م األساس��ية اليت تدخل يف بن��اء نظرية دور 
الدولة يف املذهب االقتصادي اإلسالمي:

وردت يف العهــد اإلشــارة إىل العديــد مــن املفاهيــم 
ــادي  ــب االقتص ــاء املذه ــل يف بن ــي تدخ ــامية الت اإلس
اإلســامي، أذ قــّدم العهــد صــورة ملفاهيــم هــذه القيــم 
وبذلــك  اإلســامية،  باملذهبيــة  صلتهــا  ناحيــة  مــن 
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أو  اجتاعيــة  لظاهــرة  حمــدد  تفســر  عــى  نحصــل 
ــه يف  ــاد علي ــن االعت ــوم يمك ــوذج مفه ــة يف نم أقتصادي
تكويــن صــورة املذهــب االقتصــادي اإلســامي، ومــن 

ــايل: ــد الت ــا العه ــي تضمنه ــم الت ــذه املفاهي ه

1- مفه��وم  التج��ارة والرب��ح التج��اري ومربرات��ه يف 
احلي��اة االقتصادي��ة:

تتعلــق  حقائــق  لعــدة  التعــرض  العهــد  تضمــن 
الــذي  التجــاري  الربــح  مفهــوم  ومنهــا  بالتجــارة 
ــد  ــذي يؤك ــايل ال ــص الت ــن الن ــتخلصه م ــن أن نس يمك
بــذوي  ويقرهنــم  للتجــار  االقتصاديــة  األمهيــة  عــى 

هلــا: قــوام  ال  االقتصاديــة  فاحليــاة  الصناعــات  

َتِمُعــوَن  َيْ فَِيــم  نَاَعــاِت،  الصِّ َوَذِوي  ــاِر  بِالتُّجَّ »إاِلَّ 
َأْســَواِقِهْم،  ِمــْن  َوُيِقيُموَنــُه  َمَرافِِقِهــْم)1(،  ِمــْن  َعَلْيــِه 
ــِق)2( بَِأْيِديِــْم ممّــا الَ َيْبُلُغــُه ِرْفــُق  فُّ َ َوَيْكُفوهَنُــْم ِمــَن الرَّ

)1( املرافق: أي املنافع التي جيتمعون الجلها
)2( الرفــق: أي التكســب بأيدهيــم مــا ال يبلغــه كســب غرهــم 
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ِهــْم«)1(. َغْرِ

ثم يقول يف موضع آخر:

نَاَعــاِت،  الصِّ َوَذِوي  ــاِر  بِالتُّجَّ اْســَتْوِص  »ُثــمَّ 
ــِه)2(،  ــْم، َوامْلُْضَطــِرِب بَِملِ ــِم ِمنُْه ــْم َخــْرًا: امْلُِقي َوَأْوِص ِبِ
َوَأْســَباُب  امْلَنَافِــِع،  َمــَوادُّ  ُــْم  َفإهِنَّ بَِبَدنِــِه،  ــِق)3(  فِّ َوامْلَُرَ
َك  ــرِّ ــاِرِح)5(، يِف َب ــِد َوامْلََط ــَن امْلَباِع ــا ِم ــِق)4(، َوُجالَُّبَ امْلََرافِ
ــاُس  ــُم النَّ ــُث الَ َيْلَتئِ ــَك، َوَحْي ــْهلَِك َوَجَبلِ ــِرَك، َوَس َوَبْح

ــا«7. ــوَن َعَلْيَه ُئ َرِ ــا)6(، َوالَ َيْ ملََِواِضِعَه

من سائر الطبقات.
)1(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص 397 ـ 398.

)2(  املضطرب باله: املردد به بن البلدان.
)3(  املرّفق: املكتسب.

)4(  امَلَرافِق: ما ينتفع به من األدوات واآلنية.
)5(  املطارح: االماكن البعيدة.

)6(  اليلتئــم النــاس ملواضعهــا أي: ال يمكــن التئــام النــاس 
واجتاعهــم يف مواضــع تلــك املرافــق مــن تلــك االمكنــة.

)7( هنج الباغة، مصدر سابق.
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يف  التاجــر  مفهــوم  أن  تبــن  النصــوص  هــذه 
االقتصــاد اإلســامي يشــرك مــع مفهــوم الصانــع الذي 
يقــوم بعمليــة تطويــر املــادة اخلــام إىل مــادة أكثــر مائمــة 
للمنفعــة االســتعالية  عنــد املســتهلك وأي مســتخدم 
للســلعة، فالتاجــر عــى وفــق هــذا املفهــوم يــارس ذات 
النشــاط الــذي يعظــم املنافــع االســتعالية عــر النشــاط 
ــتعالية  ــع االس ــن املناف ــق ب ــق التواف ــذي خيل ــاديل ال التب
والتبادليــة للســلعة مــن القيــام بــدور الوســيط بــن املنتج 
واملســتهلك وعــر خلــق االتاحــة يف املعــروض الســلعي 
ــات،  ــن خدم ــه م ــا يتضمن ــويقي وم ــاط التس ــر النش ع
ــادي  ــب االقتص ــارة يف املذه ــح مفهــوم التج ــا يتض وهن
اإلســامي بكوهنــا نشــاطًا منتجــًا عــر توظيــف عنــارص 
للوصــول  املــال والعمــل واملعرفــة  مــن رأس  إنتــاج 
ــاط  ــات النش ــر خدم ــتعالية  ع ــع االس ــادة املناف إىل زي
التبــاديل يف الســوق، ويف ضــوء مــا يعطيــه النــص للتاجــر 
ــه  ــا يبذل ــر كســب التاجــر ب ــم عــى تري مــن مفهــوم قائ
مــن عمــل مــن نــوع خــاص فــإن الوســاطة بــن املنتــج 
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ــا ان ال  ــرط هب ــر يش ــا التاج ــوم هب ــي يق ــتهلك الت واملس
تتحــول إىل عمــل طفيــي ال يقــوم عــى بــذل العمــل 
واجلهــد ومــن ثــم أوكل املذهــب االقتصادي اإلســامي 
ــاديل  ــاط التب ــي يف النش ــل الطفي ــع العم ــق من ــة ح للدول

ــلع)1(.  ــادل الس ــع أو تب ــادل املناف ــواء يف تب س

2- االحتكار:

وهنــا جانــب مــن موقــف املذهــب االقتصــادي 
اإلســامي يف نظريتــه يف التجــارة، عــر دور الدولــة 
ــن  ــي م ــه املذهب ــاري يف نموذج ــاط التج ــط النش يف ضب
كقــوة  االقتصــادي  لدورهــا  الدولــة  ممارســة  خــال 
ضبــط يف منــع االحتــكار بوصفــه خــروج عــن نمــوذج 
يقــول  اذ  النظريــة،  يوافــق  الــذي  التجــاري  النشــاط 

»عليــه الســام«:

ــاد  ــن اقتص ــة ع ــوط تفصيلي ــدر، خط ــك: الص ــر يف ذل )1(  انظ
ــاة،  ــود احلي ــام يق ــة االس ــن جمموع ــامي، ضم ــع اإلس املجتم

ــابق، ص106ــــ 109. ــدر س مص
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»َواْعَلــْم ـ َمــَع ذلِــَك ـ َأنَّ يِف َكثِــر ِمنُْهــْم ِضيقــًا)1( 
)3(لِْلَمنَافِــِع،  َواْحتِــَكارًا  َقبِيحــًا،  َوُشــّحًا)2(  َفاِحشــًا، 
ــِة،  لِْلَعامَّ ة  َمــرَضَّ َبــاُب  َوذلِــَك  اْلبَِياَعــاِت،  يِف  ــًم  كُّ َوَتَ
َوَعْيــٌب َعــَى اْلــُوالَِة، َفاْمنَــْع ِمــَن االْْحتـِـَكاِر، َفــإِنَّ َرُســوَل 
ــُع َبْيعــًا  ــه، َوْلَيُكــِن اْلَبْي ــَع ِمنْ اهللِ)صــى اهلل عليــه وآلــه( َمنَ
ِحــُف بِاْلَفِريَقــنْيِ  َســْمحًا: بَِمَواِزيــِن َعــْدل، َوَأْســَعار الَ ُتْ

ِمــَن اْلَبائِــِع َوامْلُْبَتــاِع)4(«)5(.

وبوصــف أن األســعار االحتكاريــة هــي تعــر عــن 
قيمــة مصطنعــة خلقتهــا ظــروف االحتــكار وإن الربــح 
ــر  ــح غ ــو رب ــة ه ــة املصطنع ــة التبادلي ــن القيم ــج م النات
موافــق ملفهــوم الربــح الــذي يقــره املذهــب االقتصــادي 

)1(  الضيق: عر املعاملة.
)2(  الشّح: البخل.

ال  النــاس  عــن  ونحــوه  املطعــوم  حبــس  االحتــكار:    )3(
فاحشــة. بأثــان  إال  بــه  يســمحون 

)4(  املبتاع ـ هنا: املشري.
)5(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص 403 ـ 404.
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منــع  عــى  هنــا  الدولــة  تعمــل  لذلــك  اإلســامي 
التجــارة يف نموذجهــا االقتصــادي  لتبنــي  االحتــكار 
ــكار  ــو احت ــايس ه ــكار األس ــدر االحت ــليم، أن مص الس
مــن يملــك املــواد األوليــة املســتخرجة مــن الطبيعــة 
وفــرض أســعار احتكاريــة عــى املنتجــن الذيــن ينقلــون 
ارتفــاع أســعار املــواد األوليــة إىل أســعار الســلع املنتجــة 
ــا  ــي أوجده ــة الت ــة املصطنع ــذه القيم ــإن ه ــم ف ــن ث وم
االحتــكار ناشــئة مــن حتكــم بجــزء مــن املــوارد الطبيعيــة 
وألن مبــدأ التســخر يضــع قواعــد اإلنتــاج مــن الطبيعــة 

ــة. ــه التكاملي ــباع حاجات ــن اش ــع م ــن املجتم ــي متك الت

عــن  األويل  اإلنتــاج  مســار  حــرف  فــأن  لذلــك 
مســاره والــذي أدى إىل حــرف مســار اإلنتــاج الثانــوي 
عــن مســاره يف سلســلة القيمــة كل ذلــك يضــع عــى 
ــزء  ــه ج ــكار بوصف ــع االحت ــل ملن ــة التدخ ــق الدول عات
مــن دورهــا يف ضــان ســامة الشــكل املذهبــي لإلنتــاج 
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والتوزيــع)1(.

ومــن أشــكال االحتــكار املهمــة هــو احتــكار النقــد 
الــذي يســمح بفــرض ســعر احتــكاري عنــه يتمثــل 
بالفائــدة الربويــة بــدال عــن ســعره الطبيعــي وهــو عائــد 
االســتثار أو قيمتــه يف املبادلــة مــن الســلع واشــكال 

الثــروة)2(.

للم��وارد  وملكيته��ا  املالي��ة  الدول��ة  م��وارد   -3
الطبيعي��ة ودوره��ا يف حتقي��ق غاي��ات املذه��ب 

االقتص��ادي:

جــاء احلديــث يف الفقــرات األوىل مــن العهــد عــن 
ــن  ــة م ــوارد الدول ــام مل ــوان الع ــه العن ــراج« بوصف »اخل
االنــواع املختلفــة مــن ملكيتهــا)3(، وهــو مــا يمكــن 

)1(  املصدر السابق، ص 92ـــ 97.
)2(  املصدر السابق، ص 102 ــ 103.

مصــدر  الواليــة،  نفحــات  الشــرازي،  مــكارم  نــارص    )3(
.291 290ــــ  ص  ن   10 ج  ســابق، 
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ــح  ــو املصطل ــارة« وه ــا يف »الع ــن أداء دوره ــة م الدول
ــر الــرشوط واخلصائــص الازمــة  الــذي يعــر عــن توف
يف البيئــة املائمــة حلركــة التطــور التكامــي، وهــذا الربط 
بــن اخلــراج والعــارة تصــدر نصــوص العهــد اذ يقــول 

ــه الســام: اإلمــام عــي علي

»هــَذا َمــا َأَمــَر بـِـِه َعْبــُد اهللِ َعــِيٌ َأمــِرُ امْلُْؤِمنـِـنَي، َمالـِـَك 
 : ــْرَ ــنَي َوالَُّه ِم ــِه، ِح ــِدِه إَِلْي ــَرَ يِف َعْه ــاِرِث االْْش ــَن احْلَ ْب
ــا،  َهــا، َواْســتِْصاَلَح َأْهلَِه جبايــة َخَراِجَهــا، َوِجَهــاَد َعُدوِّ

َوِعــَمَرَة باَِلِدَهــا«)1(.

الثــاث  املفاهيــم  بــن  الربــط  هنــا  وناحــظ 
ــفة  ــه يف فلس ــارة« وداللت ــتصاح والع ــراج واالس »اخل
الدولــة  متكــن  يف  اإلســامي  االقتصــادي  املذهــب 
الداء وظيفتهــا يف الضبــط املذهبــي لعمليــة إدامــة توفــر 
الــرشوط واخلصائــص الازمــة يف البيئــة املائمــة حلركــة 
التطــور التكامــي وهــذا مــا عــر عنــه يف موضــع آخــر من 

)1(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص 292 ـ 393.



72

مالمح املذهب االقتصادي  اإلسالمي

ــام«: ــه الس ــول »علي ــد اذ يق العه

ــْم  ٌة َلُ ــَك ُقــوَّ »ُثــمَّ َأْســبِْغ َعَلْيِهــُم االْْرَزاَق)1(، َفــإِنَّ ذلِ
َعــَى اْســتِْصاَلِح َأْنُفِســِهْم«.

وهنــا يشــر النــص إىل العاقــة املوضوعيــة بــن 
ــذي  ــدرات ال ــة يف الق ــتوى االتاح ــن ومس ــة التمك حال
تتكفــل بــه الدولــة إذا مل يتــح للفــرد حتصيلــه مــن نشــاطه 

ــًا.   ــًا اقتصادي ــه فاع بوصف

4 - مسؤولية الدولة يف رعاية القطاع العام:

يف قوله عليه السام:

ــِرَك  ــْن َنَظ ــَغ ِم ــَمَرِة االْْرِض َأْبَل ــُرَك يِف ِع ــْن َنَظ »َوْلَيُك
ــَراِج، اِلنَّ ذلـِـَك الَ ُيــْدَرُك إاِلَّ َباْلِعــَمَرِة،  يِف اْســتِْجاَلِب اْلَ
ــَراَج بَِغــْرِ ِعــَمَرة َأْخــَرَب اْلبـِـاَلَد، َوَأْهَلَك  َوَمــْن َطَلــَب اْلَ

اْلِعَبــاَد، َوَلْ َيْســَتِقْم َأْمــُرُه إاِلَّ َقلِيــاًل«)2(.

)1(  أسبغ عليه الرزق: أكمله وأوسع له فيه.
)2(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص 401.
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يظهــر يف هــذا النــص موقــف املذهــب االقتصــادي 
اإلســامي عــن مســؤولية الدولــة يف رعايــة القطــاع 
العــام إذ أن العاقــة بــن عــارة األرض وحجــم اخلــراج 
الدولــة  موازنــة  يف  أســايس  كمــورد  األخــر  وأمهيــة 
واإلنفــاق العــام املحقــق ألهدافهــا، هــذه احلقيقــة تضــع 
الدولــة أمــام مســؤولية تنميــة اإلنتــاج عــر التدخــل 
ــق  ــن طري ــارش ع ــر املب ــام أو غ ــاق الع ــارش يف اإلنف املب
دعــم االســتثار اخلــاص يف املــوارد الطبيعيــة التــي متثــل 
وعــاء اخلــراج وهــذه األبعــاد تدخــل حتــت مفهــوم 
العــارة الــذي هــو أوســع مــن  مفهــوم التنميــة يف املفهوم 

احلديــث)1(.

)1(  ينظــر يف ذلــك: د.ابراهيــم حســن العســل، التنميــة يف 
الفكــر اإلســامي، جمــد املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــرش 
والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2006م، ص 120 ــــ 122.
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القي��م  الدول��ة يف احلف��اظ عل��ى  5- مس��ؤولية 
التبادلي��ة:

يف قوله »عليه السام«:

َعــْدل،  بَِمَواِزيــِن  َســْمحًا:  َبْيعــًا  اْلَبْيــُع  »َوْلَيُكــِن   
ِحــُف بِاْلَفِريَقــنْيِ ِمــَن اْلَبائِــِع َوامْلُْبَتــاِع َفَمــْن  َوَأْســَعار الَ ُتْ
ْل)3(بــه َوَعاِقــْب  ــاُه َفنَكِّ ــَك إِيَّ َقــاَرَف)1( ُحْكــَرًة)2( َبْعــَد هَنْيِ

اف)4(«)5(. إِْسَ َغــْرِ  يِف 

يف هــذا النــص يطــرح مفهــوم الثمــن العــادل أو 
القيمــة العادلــة وعاقتــه باالحتــكار ومســؤولية الدولــة 
يف مراقبــة النشــاط التبــاديل لضــان بقــاء القيــم التبادليــة 
يف صورهتــا املقبولــة عــى وفــق املذهــب االقتصــادي 

)1(  قارف: أي خالط.
)2(  احُلْكَرة ـ بالضم: االحتكار.

)3(  َنّكل: أي أوقع به النكال والعذاب، عقوبة له.
)4(  يف غر إرساف: أي من غر أن جتاوز حد العدل.

)5(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص 404.
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القيمــة  اإلســامي، ويتــم ذلــك عــر معيــار نظريــة 
هــذا  العدالــة يف  نظريــة  ميــزان  بوصفهــا  اإلســامية 
ــدرة  ــل الن ــى عام ــة ع ــة العدال ــوم نظري ــب، إذ تق اجلان
ــن  ــادل فم ــة التب ــي يف عدال ــار موضوع ــة كمعي الطبيعي
خــال معيــار النــدرة الطبيعيــة يتحــدد الثمــن عــى وفــق 
ــة الداخلــة يف تكويــن الســلعة وعــى  نــدرة املــادة األولي
وفــق نــدرة كميــة العمــل املطلــوب إلنتاجهــا  ونوعيتــه 
وعــى وفــق هذيــن العنريــن تتكــون القيمــة عــى وفــق 

ــي. ــار موضوع معي

اال أن ظــروف العــرض والطلــب قــد تتيــح القــدرة 
نــدرة  التبــادل خلــق ظــروف  أطــراف  بعــض  لــدى 
مصطنعــة عــر التحكــم بتدفــق الســلع واملنافــع يف دورة 
التبــادل ومــن ثــم تظهــر األســعار التــي تتجــاوز القيمــة 
ــة الطبيعيــة،  ــة التــي حتددهــا العوامــل املوضوعي التبادلي
ــل  ــكار وهــي متث ــوة االحت وهــذه األســعار تنشــأ عــن ق

ــا. ــول مذهبي ــادل املقب انحــراف عــن نمــوذج التب
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ــي  ــط مذهب ــوة ضب ــة كق ــة الدول ــرز وظيف ــا ت وهن
ــة  ــه الطبيعي ــادل إىل حالت ــزان التب ــادة مي ــى إع ــل ع تعم
العادلــة، ولكــون مســألة حتديــد نقطــة البدايــة يف خلــق 
ــن  ــؤولية ع ــزئ املس ــد جت ــوق ق ــة يف الس ــم املصطنع القي

ــّدة. ــراف ع ــن أط ــم ب ــذه القي ــوء ه نش

ــلطة  ــة س ــدرج يف ممارس ــة الت ــي العدال ــك تقت لذل
ــة األســعار مــن قبــل  الضبــط يف منــع االحتــكار ومراقب
النهــي  مبــدأ  النــص  يضــع  لذلــك  الدولــة،  اجهــزة 
واالعتــدال كمعايــر اجرائيــة يف ممارســة ســلطة الضبط، 
كــا أن مصطلــح »البيــع الســمح« الــذي ورد يف النــص 
يعــر عــن البعــد الشــكي يف رشوط التبــادل والبعــد 
االخاقــي يف فلســفة التبــادل، فمــن خــال تفاعــل 
هذيــن البعديــن يتكــون لدينــا مفهــوم البيــع الســمح أو 
ــب االقتصــادي ملفهــوم التســامح)1( وهــو مفهــوم  اجلان

بــن  العاقــة  الكريطــي:  فــارس  حســن  طالــب  د.    )1(
االقتصــاد اإلســامي  الدينيــة يف  التســامح والســياحة  قيمــة 
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غنــي يعكــس مضامــن تكامــل املذهبيــة اإلســامية 
ــرد  ــايت للف ــاط احلي ــة للنش ــة العام ــاد البيئ ــم أبع يف تنظي

واملجتمــع.

6- دور الدولة يف بناء القدرات اإلنسانية:

ــن  ــة ب ــة اإلســامية يف العاق ــة املذهبي وفقــا ملنهجي
هــذه  إىل  املوصلــة  الوســائل  فــإن  وغاياتــه  اإلنســان 
الغايــات هــي القــدرات االنســانية التــي تتولــد عــر بيئــة 
ــور  ــار التط ــة ملس ــوة املحرك ــي الق ــي وه ــور التكام التط
املؤسســة  بوصفهــا  والدولــة  غايتــه،  نحــو  التكامــي 
فــإن  املذهبيــة موضوعيــا،  التــي متثــل اإلرادة  العليــا 
النــص التــايل يف العهــد حيــدد مســؤولية الدولــة يف تنميــة 

االقتصــاد  ضــوء  يف  مفاهيمــي  نظــري  تأصيــل  والوضعــي، 
الســائحن يف  مــن  عينــة  عــى  تطبيقيــة  ودراســة  اإلســامي 
ــاء  ــة الســبط، مركــز كرب ــاء املقدســة 2015، جمل حمافظــة كرب
للدراســات والبحــوث، العــدد الثــاين ـ الســنة االوىل، 1437 

.212 207ـ  ص  م،   2016 هـــ، 
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القــدرات االنســانية وضــان توظيفهــا خلدمــة املجتمــع 
ــام: ــه الس ــول علي ــح إذ يق الصال

 »ثــم اعــرف لــكل امــرئ منهــم مــا أبــى، وال تضيفن 
بــالء أمــرئ إىل غــره، وال تقــرن بــه دون غايــة بالئــه، 
ــا  ــه م ــن بالئ ــم م ــرئ إىل أن تعظ ــك رشف أم وال يدعون
امــرئ إىل أن تســتصغر مــن  كان صغــرًا، وال ضعــة 

ــًم«)1(. ــه مــا كان عظي بالئ

7- املناهج اليت حيددها االقتصاد اإلسامي للدولة:

حيــدد املذهــب االقتصــادي اإلســامي جمموعــة 
ــول  ــة للوص ــعى الدول ــب ان تس ــي جت ــج الت ــن املناه م
اليهــا جتســيدا لدورهــا الــذي يرســمه املذهــب يف جتســيد 
فلســفته العامــة وحتقيــق غاياتــه، عــن طريــق نــص العهــد 
يمكــن أن نقــف عــى بعــض تلــك املناهــج التــي حددهــا 
التــي  املــؤرشات  بمثابــة  وهــي  االمــر  لــويل  العهــد 

)1(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص399.
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يمكــن يف ضوئهــا رســم السياســة االقتصاديــة يف ضــوء 
املعطيــات املتحركــة يف الواقــع املوضوعــي، ومــن هــذه 
ــا يف نصوصــه  ــم بحثه ــد وت ــي حددهــا العه ــج الت املناه

ــايل: ــي الت ــابقة ه ــث الس ــياق املباح ــا يف س آنف

أ- حتقي��ق منه��ج االنص��اف لتنفي��ذ متطلب��ات 
نظري��ة العدالة:

مــن خــال بنــاء قــدرات منهــج اإلنصــاف ليحقــق 
ــامية  ــة اإلس ــة العدال ــه بنظري ــة صلت ــام إدارة الدول نظ
ويكــون بمثابــة إمضــاء وتشــغيل الســراتيجية املذهبيــة 
املســار إىل غاياهتــا  اإلســامية وضــان احلركــة عــى 

ــا. العلي

ب - تطبيق منهج الوسطية:

الــذي يتحقــق مــن خالــه تعليــة متصاعــدة لدائــرة 
العــدل عــر تفعيــل اإلرادة املذهبيــة يف اإلدراك والفعــل 

االجتاعــي.
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ج - تطبي��ق منه��ج تكام��ل مس��تويات البن��اء 
القدرات��ي لطبق��ات اجملتم��ع:

الدولــة  تــؤدي  أن  هــي  الرشــيد  احلكــم  وظيفــة 
البنــاء  مســتويات  بــن  العاقــة  إدامــة  يف  وظيفتهــا 
القــدرايت لطبقــات املجتمــع يف ســياق التفاعــل التكامــي 
عــر اســرتيجيات أساســية وضعتها املذهبية اإلســامية 
لتحقيــق ذلــك وهــي اســراتيجية الرشــد، واســراتيجية 

التمكــن، واســراتيجية التصحيــح املــوازي.

د- منهج الضبط املذهيب للنشاط االقتصادي:

تطبــق الدولــة هــذا املنهــج عــر التدخــل املبــارش يف 
النشــاط االقتصــادي عــر القطــاع العــام او غــر املبــارش 
توظيفهــا  عــر  االنتــاج  حركــة  توجيــه  طريــق  عــن 
مللكيتهــا للمــوارد الطبيعيــة وقدراهتــا املاليــة والترشيعيــة 
ومراقبتهــا للنشــاط االقتصــادي واســتعال قــوة اإللــزام 
ــل انحــراف عــن النمــوذج  ــي متث ــع الظاهــر الت لدهيــا ملن
املذهبــي مثــل االحتــكار الــذي يمثــل انحــراف النشــاط 
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ــاديل عــن نموذجــه املذهبــي. التب

ه�- منهج اقتصاد با فقر)1(:

عديــدة  وظائــف  عــره  الدولــة  تــؤدي  والــذي 
النظــام االقتصــادي  أداء  مــن  للوصــول إىل مســتوى 
يمنــع ظهــور ظاهــرة الفقــر، ومامــح هــذه الوظيفــة 

تضمنتهــا مــوارد عــدة مــن العهــد وكالتــايل: 

1( مســؤولية الدولــة يف الضــمن االجتمعــي: تقــدم 
مســتوى  دون  للفئــات  االجتاعــي  الضــان  الدولــة 
العــام  التكافــل  ملبــدأ  إدارهتــا  عــر  الــكايف  التمكــن 
وتطبيــق مبــدأ حــد الكفايــة لرفــع مســتوى التمكــن 
اجلوهــري)2(، هــذه األبعــاد تضمنتهــا الفقــرة التاليــة مــن 

ــامي  ــاد اإلس ــي، االقتص ــب الكريط ــك: طال ــر يف ذل )1(  ينظ
والفقــر، مصــدر ســابق،ص 178 ــــ 185.

)2( طالــب الكريطــي: دور الدولــة يف املذهــب االقتصــادي 
اإلســامي، رســالة ماجســتر مقدمــة إىل جامعــة القادســية ـ 

ــــ36. كليــة االدارة واالقتصــاد،، ص34 
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العهــد.

ْم  ــْفَى ِمَن الَِّذيــَن الَ ِحيَلَة َلُ »ُثــمَّ اهللَ اهللَ يِف الطََّبَقــِة السُّ
ْمنَى)2(،  َوامْلََســاكنِي َواْلـــُمْحَتاِجنَي َوَأْهــِل اْلُبْؤَســى)1( َوالزَّ
ــا  ًا)4(، َواْحَفــْظ هلل َم ــَرّ ــًا)3( َوُمْع ــِة َقانِع فــإِنَّ يِف هــِذِه الطََّبَق
ــْن  ــْمً ِم ــْم ِقس ــْل َلُ ــْم، َواْجَع ــِه فِيِه ــَتْحَفَظَك)5(ِمْن َحقِّ اْس
َبْيــِت َمالـِـَك، َوِقســًم ِمْن َغــالَِّت)6( َصــَوايِف)7( االْْســاَلِم يِف 
ُكلِّ َبَلــد، فــإِنَّ لاِْلْقــَى ِمنُْهــْم ِمْثــَل الَّــِذي لاِْلْدَنــى، َوُكلٌّ 
ــُه، َفــاَل َيْشــَغلنََّك َعنُْهــْم َبَطــٌر)8(، َفإِنََّك  ِعيَت َحقَّ َقــِد اْســُرْ

)1(  البؤسى ـ بضم أوله: شدة الفقر.
ــى ـ بفتــح أو لــه: مجــع زمــن وهــو املصــاب بالَزمانــة  )2(  الَزْمنَ
ـ بفتــح الــزاي ـ أي العاهــة، يريــد أربــاب العاهــات املانعــة هلــم 

عــن االكتســاب.
)3(  القانع: السائل.

)4(  امُلْعّر ـ بتشديد الراء: املتعرض للعطاء با سؤال.
)5( اْسَتْحَفَظك: طلب منك حفظه. 

)6(  َغّات: ثمرات.
)7(  صوايف اإلسام: مجع صافية، وهي أرض الغنيمة.

)8(  َبَطر: طغيان بالنعمة.
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 . الَ ُتْعــَذُر بَِتْضيِيــِع التَّافِــَه)1( اِلْحَكاِمــَك اْلَكثِــَر امْلُِهــمَّ
ــْم)3(،  َك َلُ ــْر َخــدَّ ــَك)2( َعنُْهــْم، َوالَ ُتَصعِّ َفــاَل ُتْشــِخْص َهَّ
ــُه  ــْن َتْقَتِحُم َّ ــْم مِم ــَك ِمنُْه ــُل إَِلْي ــْن الَ َيِص ــوَر َم ــْد ُأُم َوَتَفقَّ
ــَك)5(  ــَك ثَِقَت ْغ اِلولئِ ــرِّ ــاُل، َفَف َج ــُرُه الرِّ ِق ــوُن)4(، َوَتْ اْلُعُي
ــْم،  ــَك ُأُموَرُه ــْع إَِلْي َف ــَيِة َوالتََّواُضــع، َفْلَرْ ْش ــِل اْلَ ــْن َأْه ِم
ــاُه،  ــْوَم َتْلَق ــاىَل)6( َي ــَذاِر إىَِل اهللِ َتَع ــْم َباالْْع ــْل فِيِه ــمَّ اْعَم ُث
االْنَصــاِف  إىَِل  َأْحــَوُج  ِعيَّــِة  الرَّ َبــنْيِ  ِمــْن  هــُؤالَِء  َفــإِنَّ 
ــِه  ــِة َحقِّ ــاىَل يِف َتْأِدَي ــِذْر إىَِل اهللِ َتَع ــْم، َوُكلٌّ َفَأْع ِه ــْن َغْرِ ِم
َّــْن  )7( مِم ــنِّ ــِة يِف السِّ قَّ ــِم َوَذِوي الرِّ ــَل اْلُيْت ــْد َأْه ــِه. َوَتَعهَّ إَِلي

)1(  التافه: احلقر.
)2(  ال ُتْشــخص مهــك: أي ال تــرف اهتامــك عــن ماحظــة 

شــؤوهنم.
)3(  صّعر خّده: أماله إعجابًا وكرًا.

)4(  تقتحمه العن: تكره أن تنظر اليه احتقارًا وازدراًء.
غ الولئــك ثقتــك: أي اجعــل للبحــث عنهــم أشــخاصًا  )5(  َفــرِّ

يتفرغــون ملعرفــة أحواهلــم يكونــون ممــن تثــق هبــم.
)6(  باالعذار إىل اهلل تعاىل: أي با يقدم لك عذرًا عنده.

)7(  ذوو الرّقة يف السن: املتقدمون فيه.
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ــَى  ــَك َع ــُه، َوذلِ ــَأَلِة َنْفَس ــُب لِْلَمْس ــُه، َوالَ َينِْص ــَة َل الَ ِحيَل
ــَى  ــُه اهللُ َع ُف فِّ ــْد ُيَ ــٌل، َوَق ــُه َثِقي ــقُّ ُكلُّ ــٌل، َواحْلَ ــُوالَِة َثِقي اْل
وا َأْنُفَســُهْم، َوَوثُِقــوا بِِصــْدِق  َأْقــَوام َطَلُبــوا اْلَعاِقَبــَة َفَصــرَبُ

ــْم«)1(. ــوِد اهللِ َلُ َمْوُع

ــح  ــكل واض ــرر بش ــص تق ــن الن ــرات م ــذه الفق ه
مســؤولية الدولــة يف الضــان االجتاعــي للفئــات التــي 
املســتوى   الــكايف وهــو  التمكــن  تقــع دون مســتوى 

ــام: ــه الس ــه علي ــّر عن ــذي ع ال

ــْم َوامْلََســاكنِي  ــْفَى ِمــَن الَِّذيــَن الَ ِحيَلــَة َلُ »الطََّبَقــِة السُّ
ْمنَى«. َواْلـــُمْحَتاِجنَي َوَأْهِل اْلُبْؤَســى َوالزَّ

والذيــن تتكفــل الدولــة برفــع مســتوى متكينهــم مــن 
مواردها:

ــْن  ــًم ِم ــَك، َوِقس ــِت َمالِ ــْن َبْي ــْمً ِم ــْم ِقس ــْل َلُ »َواْجَع
َغــالَِّت َصــَوايِف االْْســاَلِم يِف ُكلِّ َبَلــد«.

)1(  هنج الباغة، مصدر سابق، ص 404ــ405.
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ــق  ــة لتحقي ــة األمهي ــة يف غاي ــة للدول ــذه الوظيف وه
بإتاحــة  تتعلــق  ألهنــا  اإلســامية  املذهبيــة  غايــات 
املســتوى الــرضوري مــن التمكــن االقتصــادي الدامــة 
التطــور التكامــي لفئــة مــن الفاعلــن االجتاعيــن دون 
ــام«: ــه الس ــول »علي ــن اذ يق ــن اقتصادي ــم فاعل كوهن

ــِة َأْحــَوُج إىَِل االْنَصــاِف  ِعيَّ »َفــإِنَّ هــُؤالَِء ِمــْن َبــنْيِ الرَّ
ــِه  ــِة َحقِّ ــاىَل يِف َتْأِدَي ــِذْر إىَِل اهللِ َتَع ــْم، َوُكلٌّ َفَأْع ِه ــْن َغْرِ ِم
َّــْن  )1( مِم ــنِّ ــِة يِف السِّ قَّ ــِم َوَذِوي الرِّ ــَل اْلُيْت ــْد َأْه ــِه. َوَتَعهَّ إَِلي
ــَى  ــَك َع ــُه، َوذلِ ــَأَلِة َنْفَس ــُب لِْلَمْس ــُه، َوالَ َينِْص ــَة َل الَ ِحيَل

ــٌل«. ــُوالَِة َثِقي اْل

)1(  ذوو الرّقة يف السن: املتقدمون فيه.





االستنتاجات والتوصيات
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يف ض��وء النتائ��ج ال��يت توصل إليه��ا البحث ميك��ن بناء 
العدي��د من االس��تنتاجات والتوصيات.

االستنتاجات  وأهمها التالي:

ــة  ــورة متكامل ــح لص ــى مام ــد ع ــوى العه 1. احت
للمذهبيــة اإلســامية يف أبعادهــا االقتصادية والسياســية 
واالجتاعيــة واألخاقيــة والعقائديــة وغرهــا، وقــد 
صبــت يف قالــب واحــد متكامــل يعــر عــن املخطــط 
ــاء املجتمــع الصالــح، عــى أســس  اإلســامي العــام لبن
الرؤيــة الكونيــة اإلســامية والغايــات العليــا التــي تعــر 

ــدة منهــا. ــة املتول ــة العدال عنهــا ونظري

2. يقــدم العهــد جمموعــة مهمــة مــن املفاهيــم التــي 
ختــدم عمليــة البنــاء النظــري للمذهــب االقتصــادي 

اإلســامي.
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3. يتبــن مــن العهــد مامــح العاقــة بــن املذهــب 
االخاقــي اإلســامي واملذهــب االقتصــادي وبــا خيــدم 

الظهــور املوضوعــي للمذهــب االقتصــادي.

4. يقــدم العهــد توصيفــا لــدور الدولــة يف املذهــب 
أو  الرشــيد  احلكــم  ومنهــج  اإلســامي  االقتصــادي 

ــددة. ــاده املتع ــح بأبع الصال

التوصيات 

و يف ضــوء االســتنتاجات أعــاه يمكــن تقديــم 
التوصيــات: العديــد مــن 

مفــردات  مــن  العهــد  يكتنــزه  مــا  توظيــف   .1
بــا ختــدم مقاربــات أعــى يف عمليــة البنــاء النظــري 

اإلســامي. االقتصــادي  للمذهــب 

2. االهتــام العلمــي بنتائــج البحــوث التي تكشــف 
املضامــن املعرفيــة للعهــد واعتادهــا كأســاس ملقاربــات 
علميــة جديــدة اســتجابة للحاجــات املتجــددة يف الفكــر 
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ــامي.  االقتصادي اإلس

3. اعتــاد التوصيــف الــذي قدمــه العهــد لــدور 
الدولــة االقتصــادي يف بنــاء سياســات احلكم الرشــيد يف 
البلــدان اإلســامية لتوافــق العاقــة بــن الرؤيــة الكونيــة 
للمجتمــع يف هــذه البلــدان ومتضمنــات انمــوذج احلكم 

الرشــيد الــذي يقدمــه العهــد.





مصادر البحث
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- القرآن الكريم.

أبــو عبــد اهلل حممــد أبــن إدريــس الشــافعي األم دار املعرفــة بــروت ( 1
.1973 ط2 

أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالن، فتــح البــاري يف رشح صحيـــح ( 2
البخــاري، دار الفكــر, بــروت،ب ط، ب ت.

الفكــر اإلســالمي، جمــد ( 3 التنميــة يف  العســل،  د.ابراهيــم حســني 
املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، 

2006م،. ط1، 

جعفــر عبــايس حاجــي، املذهــب اإلقتصــادي يف اإلســالم، الكويت، ( 4
مكتبة األلفــني، ط1، 1987.

ــان ( 5 ــور، لس ــن منظ ــل، اب ــو الفض ــرم، أب ــن مك ــد ب ــن حمم ــال الدي مج
ــرى. ــات أخ ــر معلوم ــرب، 1405هـــ، دون ذك الع

فالــح حســني , تطــور ملكيــة األرايض وأصنافهــا يف العــر األمــوي ( 6
,دون ذكــر أي معلومــات أخــرى.

د. طالــب حســني فــارس الكريطــي، االقتصــاد اإلســالمي والفقــر ( 7
تأصيــل نظــري ملنهــج اقتصــاد بــال فقــر يف املذهــب االقتصــادي 
ــالعراق،  اإلســالمي، مركــز كربــالء للدراســات والبحوث،كربالءـ 
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2014م. ط1، 

الصــــدر، حممد باقــــر، اقتصــادنـــا، منشــورات مركز األبحاث ( 8
والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر )قــد(، تقيــق جلنــة 
التحقيــق للمؤمتــر العاملــي لإلمــام الشــهيد الصــدر )قــدس 

ــم، 2004م. سه(،  ط1، مطبعــة رشيعــة قـ

حممــد باقــــر الصـــدر،خطوط تفصيليــة عــن اقتصــاد املجتمــع ( 9
اإلســالمي ــــ ضمن جمموعة اإلســالم يقــود احلياة، منشــورات 
ــدر  ــهيد الص ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس ــز األبح مرك
العاملــي  للمؤمتــر  التحقيــق  جلنــة  تقيــق  سه(،  )قــدس 
لإلمــام الشــهيد الصــدر )قــدس سه(،  ط1، مطبعــة رشيعــة 

ــران، 2001م. ــم،طهران إي قـ

نــارص مــكارم الشــرازي، نفحــات الواليــة، رشح عــري ( 10
ــه  ــي علي ــام ع ــة االم ــورات مدرس ــة، منش ــج البالغ ــع لنه جام

الســالم: قــم ـ ايــران،ج10، 1482هـــ.

حممــد باقــر النــارصي، مــع االمــام عــي عليــه الســالم يف عهــده ( 11
ـ  بــروت  للمطبوعــات،  التعــارف  دار  مالــك األشــر،  إىل 

لبنــان، ط2، 1985.

يعقــوب أبــن إبراهيــم، أبــو يوســف, الــراج، دار املعرفــة ( 12
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)F( إىل مالك األشرت )g( يف عهد اإلمام علي

.1979 لبنــان  بــروت،  والطباعــة،  للنــر 

ــع  االتــاد ( 13 ــة التوزي حممــد شــوقي الفنجــري، اإلســالم وعدال
ــالمية،ط1، 1982. ــوك اإلس ــدول للبن ال

االقتصــاد ( 14 يف  درســًا  مخســون  التســخري،  عــي  حممــد 
.2003 ط3،  إيــران،  طهــران،  للنــر،   املــرق  اإلســالمي، 

د.جعفــر عبــايس حاجــي، املذهــب اإلقتصــادي يف اإلســالم، ( 15
ــة األلفــني، ط1، 1987،  ــت، مكتب الكوي

مرتــى مطهــري، الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، منشــورات ( 16
الثقافيــة،ب ط،2012م الثقلــني  مؤسســة 

حممــد عمــر شــابرا، مســتقبل علــم االقتصــاد مــن منظــور ( 17
ــس املــري، دار الفكــر واملعهــد  ــق يون اســالمي، ترمجــة رفي

العاملــي للفكــر اإلســالمي، ط1، 2004 م، 

ــدة اإلســالمية، ( 18 ــزدي، دروس يف العقي ــاح الي حممــد تقــي مصب
ترمجــة: هاســم حممــد،ج1، مؤسســة الــدى، ط4، 1424هـــ،

ــة ( 19 ــيعة، املكتب ــائل الش ــي، وس ــر العام ــن، احل ــن احلس ــد ب حمم
اإلســالمية، طهــران، ط1، 1483هـــ.

. طالــب حســني فــارس الكريطــي: العالقــة بــني قيمــة التســامح 02( 
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والســياحة الدينيــة يف االقتصــاد اإلســالمي والوضعــي، تأصيــل 
ودراســة  اإلســالمي  االقتصــاد  ضــوء  يف  مفاهيمــي  نظــري 
تطبيقيــة عــى عينــة مــن الســائحني يف حمافظــة كربــالء املقدســة 
2015م، جملــة الســبط، مركــز كربــالء للدراســات والبحــوث، 

العــدد الثــان ـ الســنة االوىل، 1437 هـــ، 2016م.

االقتصــادي ( 21 املذهــب  يف  الدولــة  دور  الكريطــي:  طالــب 
اإلسالمي،رســالة ماجســتر مقدمــة إىل كليــة االدارة واالقتصاد 

القادســية، 2004م. ـ جامعــة 
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