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الملخص:
التنمية  حتقيق  أن  اعتبار  يف  والوضعية  اإلسالمية  االقتصادية  النظريات  تشرتك 
اإلنتاج  يف  تؤثر  ألهنا  واملزدهر  الناجح  االقتصاد  مميزات  أهم  من  االقتصادية 
واالستهالك والتوزيع والتبادل وامللكية واألسواق واالستثامر، ويف كيفية حتقق 
لتحقيقها،  نظرية  كل  تعتمده  الذي  املنهج  يف  ختتلف  ولكنها  االقتصادي،  النمو 

https://doi.org/10.33001/M011020211587
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مبادئ  من  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  نظرياته  يستمد  اإلسالمي  فاالقتصاد 
الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها، يف حني أن النظريات االقتصادية الوضعية تنبني 

عىل فلسفة القانون الطبيعي.
هيتم البحث بدراسة االختالف بني أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي 
اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي، وقد خلص إىل أن التنمية االقتصادية يف 
االقتصاد اإلسالمي تسعى إىل االرتقاء بحياة االنسان نحو األفضل دون تقديس 
التنمية االقتصادية يف االقتصاد  تنبني أهداف  القيم، يف حني  للامدة عىل حساب 

الوضعي عىل تطوير ما بيد اإلنسان دون اعتبار اجلوانب النفسية واالجتامعية.
الفكر  االقتصادي اإلسالمي،  الفكر  االقتصادية،  التنمية  المفتاحية:  الكلمات 

االقتصادي الوضعي.
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Abstract 

Islamic and conventional economic theories share the view that achieving 

economic development is one of the most important features of a successful and 

prosperous economy, because it affects production, consumption, distribution, 

exchange, ownership, markets and investment, and how economic growth is 

achieved. But they differ in the approach that each theory adopts to achieve 

economic developpement. Islamic economics derives its theories to achieve 

economic development from the principles and purposes of Islamic Sharia, 

Whereas, the conventional economic theories are based on the philosophy of 

natural law.

The research is concerned with studying the difference between the objectives 

of economic development in Islamic and conventional economic thought, 

and it has concluded that economic development in Islamic economics 

seeks to improve human life for the better, while the objectives of economic 

development in conventional theories are based on developing material 

aspects without considering the psychological and social aspects.

Keywords: Economic Developement, Islamic Economic Thought, 

Conventional Economic Thought.
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مقدمة
باّتباع  منه  اخلروج  وسبل  الّتخلف  أسباب  بدراسة  االقتصادية  التنمية  هتتم 
االقتصادية  البنى  بني  الرتابط  دراسة  إىل  هتدف  معّينة  وسياسات  اسرتاتيجيات 
والسياسية واالجتامعية وكيفية تغيريها بام يسمح بإحداث حتسينات مستمرة يف 
التنمية  مستوى املعيشة والقضاء عىل اجلهل والتخلف، ومن ذلك أصبح حتقيق 
العامل،  بلدان  خمتلف  يف  للناس  احلياتية  القضايا  كل  رأس  عىل  يقف  االقتصادية 
تسعى  وهاجسا  التنموية،  الدراسات  حوهلا  تتمحور  التي  الرئيسية  والنقطة 

النظريات االقتصادية إىل حتقيقه، وذلك لعظم نطاقها وشموليتها.
أشكال  عىل  االنفتاح  من  يامنع  ال  فاإلسالم  اإلسالمي،  االقتصاد  جهة  ومن 
التقدم واالستفادة من وسائله وأدواته، وال تقف عنايته بالشأن االقتصادي عند 
وضع  إىل  ذلك  تتجاوز  وإنام  ازدهاره،  إىل  القوية  والدعوة  صالحه  يف  الرتغيب 
القواعد واألصول واملبادئ احلاكمة، بل إىل وضع بعض األساليب والسياسات 
عن  خمتلفة  بنظرة  لصالحه  املناسبة  واألحكام  الترشيعات  وسن  واألدوات، 
نظريات االقتصاد الوضعي، ذلك الختالف املبادئ التي يقوم عليها كل نظام، 
التنمية االقتصادية يف كل  بأهداف  املتعلقة  التصورات  تباين يف  وهو ما أدى إىل 

فكر، وهو ما يسعى هذا البحث إىل إبرازه.
أهمية البحث:

تربز أمهية البحث من خالل العنارص التالية:
املتقدمة  - الدول  اقتصاديات  يف  االقتصادية  املؤرشات  حتسن  إىل  احلاجة 

والتي يف طور النمو.
جلميع  - الكريم  والعيش  واالجتامعي  االقتصادي  الرفاه  حتقيق  إىل  السعي 

أفراد املجتمع.
احلاجة إىل إجياد حلول جدية وعميقة هتدف إىل احلد من الفقر واخلصاصة  -
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يف مناطق كثرية يف العامل. 
مل تثبت نظريات املدارس الفكرية االقتصادية الوضعية نجاعتها يف حتقيق  -

العيش الكريم والرفاه للمجتمعات املعارصة مما يستدعي رضورة البحث 
عن بديل حيقق ما فشلت هذه النظريات يف حتقيقه.

ندرة الدراسات املعارصة التي هتتم بدراسة التنمية االقتصادية كام تناولتها  -
الرشيعة اإلسالمية.

مشكلة البحث:
بام أن نظرية االقتصاد اإلسالمي يف حتقيق التنمية االقتصادية ختتلف عن نظريات 
املدارس االقتصادية الوضعية نظًرا الختالف األسس التي يستمد منها كل فكر 
حتديد  هي  البحث  هذا  يطرحها  التي  املحورية  اإلشكالية  فإن  مبادئه،  اقتصادي 
االقتصادي  والفكر  اإلسالمي  االقتصادي  الفكر  يف  االقتصادية  التنمية  أهداف 

الوضعي.
وملقاربة هذه اإلشكالية الرئيسية ال بد من اإلجابة عن إشكاليات فرعية تتمثل يف:

ماهي خصائص التنمية االقتصادية يف اإلسالم؟ -
ماهي أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي اإلسالمي؟ -
ماهي أهداف التنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي الوضعي؟ -

أهداف البحث: 
يسعى البحث أساًسا إىل حتديد خصائص التنمية االقتصادية وأهدافها من منظور 

الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي.
كام هيدف البحث أيضا يف فروعه إىل تقديم مفهوم التنمية االقتصادية يف االقتصادي 
اإلسالمي، واالقتصاد الوضعي مع ذكر أهم الفروق بينهام، وكذلك حتديد الفرق 
فكر  كل  يعتمدها  التي  واملؤرشات  االقتصادي،  والنمو  االقتصادية  التنمية  بني 

للجزم بحصول تنمية اقتصادية من عدمه.
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حدود البحث:
من أبرز حدود هذا البحث:

بني  - االقتصادية  التنمية  أهداف  لتحديد  النظرية  الدراسة  عىل  االقتصار 
الفكر االقتصادي اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي.

حتقيق  - يف  الرضورية  الرشيعة  مقاصد  دور  بيان  عىل  الدراسة  هذه  تقترص 
التنمية االقتصادية دون املقاصد احلاجية والتحسينية.

منهج البحث: 
املشكالت  أو  الظواهر  دراسة  عىل  يعتمد  الذي  الوصفي  املنهج  البحث  يتبع 
العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقٍة علميٍة، ومن ثم الوصول إىل تفسريات 
منطقية هلا دالئل وبراهني متنح القدرة عىل وضع أطر حمددة للمشكلة تستخدم يف 

حتديد نتائج البحث.
الدراسات السابقة:

غطت دراسات سابقة موضوع البحث من جوانب متعددٍة نذكر منها: 
اإلسالمية«  - الرشيعة  مقاصد  ضوء  يف  للتنمية  اإلسالمية  »الرؤية  بحث 

ملحمد عمر شابرا مستشار البحوث باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، أبرز فيه مكونات الفالح اإلنساين 
انطالًقا من مقاصد الرشيعة اإلسالمية بام فيها حفظ النفس البرشية، والدين، 
بعضها عىل  يعتمد  املكونات  أن مجيع هذه  واملال، حيث  والنسل،  والعقل، 

بعض ويدعم بعضها بعضا ليحرز التقدم وحيقق الرفاه للجميع.
ورقة بحثية مقدمة من الدكتور مصيطفى عبد اللطيف والدكتور عبد الرمحان  -

سانية واملوسومة ب« انطالق التنمية بني النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد 
اإلسالمي« خالل امللتقى الدويل األول حول »االقتصاد اإلسالمي: الواقع 
ورهانات املستقبل« سنة 2011، وفيها توصل الباحثان إىل أن السبيل الصحيح 
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املالئمة  التنموية  السياسات  يتخذ  شامل  مرن  بأسلوب  يكون  إنام  للتنمية 
لواقع البلدان املتخلفة عىل ضوء من واقعها وجتارهبا املاضية دون وصفات 
بنظرٍة  التنمية يتسم  جاهزة واجبة االتباع. وأن هنج االقتصاد اإلسالمي يف 
متميزٍة يف خصوصيتها يف الطرح الوضعي، حيث أهنا مقاربة شمولية متوازنة 
تضع منطلقات التنمية وآلياهتا يف املسار الصحيح الذي يتالءم وحتقيق سعادة 
تقديس  وال  املوارد  إىل  تشاؤمية  نظرة  دون  واحد  آن  يف  واملجتمع  اإلنسان 

للامدة عىل حساب الروح، وال الربح عىل حساب القيم.
بحث »دور مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية« للدكتور  -

للدراسات  األردنية  املجلة  يف  نرش  الربابعة،  حممد  والدكتور  الربابعة  أمحد 
إىل  الدعوة  إىل  الباحثان  فيه  خلص  2014م،   ،2 عدد   ،10 جملد  اإلسالمية 
رضورة العناية بمقاصد الرشيعة وتنزيلها عىل الواقع إلجياد احللول املناسبة 

ملتطلبات احلياة املعارصة ولتحقيق التقدم والرقي.
وتعترب هذه البحوث هامة حيث أهنا متكنت من إثبات عالقة مقاصد الرشيعة 
اإلسالمية بتحقيق التنمية االقتصادية والرقي باملجتمع واألفراد، ولكنها مل 
اإلسالمي  االقتصاد  يف  االقتصادية  التنمية  أهداف  عن  احلديث  إىل  تتطرق 
اإلسالم  نظرة  تعترب  ملاذا  يتبني  القارئ  جيعل  بتفصيل  الوضعي  واالقتصاد 
للتنمية نظرة شاملة وهو ما سيسعى هذا البحث إلثباته من خالل احلديث 
عن خصائص التنمية االقتصادية وأهدافها يف اإلسالم وأسسها يف االقتصاد 

الوضعي.
هيكلة البحث التفصيلية:

املبحث األول: خصائص التنمية االقتصادية
املبحث الثاين: أهداف التنمية االقتصادية يف اإلسالم

املبحث الثالث: أسس التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي
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المبحث األول: خصائص التنمية االقتصادية 
هيتم هذا املبحث بدراسة خصائص التنمية االقتصادية من حيث املفهوم، والفرق 
بينها وبني النمو االقتصادي، والنشأة، وذلك من خالل البدء أواًل بتقديم مفهوم 
التنمية االقتصادية لغًة واصطالًحا، وثانًيا حتديد أهم الفروق اجلارية بينها وبني 
الفكر االقتصادي  التنمية االقتصادية يف  النمو االقتصادي، وثالًثا تقديم مفهوم 

اإلسالمي، ورابًعا تقديم نبذة عن نشأهتا.
أواًل: مفهوم التنمية االقتصادية

أ( لغة: التنمية من النامء وهو الزيادة والكثرة، وتنمية اليشء تعين إحداث النامء فيه.)1(
ب( اصطالحًا: 

إىل حرصها يف  االقتصادية متيل  التنمية  لتحديد مفهوم  األوىل  التوجهات  كانت 
النمو االقتصادي وهو اجلهد املبذول لالرتفاع بالدخل الفردي احلقيقي  مفهوم 
املتاحة استخداًما  البرشية والطبيعية  املوارد  تراكمًيا عن طريق استخدام  ارتفاًعا 
أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكرب من معدل تزايد السكان)2(.
األساسية  احلاجات  إشباع  لتشمل  االقتصادية  التنمية  إىل  النظرة  تطورت  ثم 
ألفراد املجتمع مثل الغذاء والصحة والسكن وغريها إىل جانب احلاجات املعنوية 
مثل حتقيق الذات باإلنتاج وحرية التعبري والشعور بالكرامة واألمن)3(، ومن ثم 
فإن التنمية االقتصادية هي عمليٌة جمتمعيٌة واعيٌة دائمٌة موجهٌة وفق إرادة وطنيٍة 
مستقلٍة من أجل إجياد حتوالٍت هيكليٍة وإحداث تغرياٍت اقتصاديٍة تسمح بتحقيق 
تصاعٍد مطرٍد لقدرات املجتمع يف مجيع املجاالت، وحتسنٍي مستمٍر لنوعية احلياة 
فيه)4(، فال يمكن حدوث تنميٍة اقتصاديٍة يف حمور أو ُبعد واحد دون بقية املحاور 

)1( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ج15، ص341
)2( أمحد، فؤاد عبد املنعم، السياسة الرشعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، ط1، 2001، ص51

)3( العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم: مفاهيم، مناهج وتطبيقات، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط2، بريوت، 1996، ص14
)4( عبد الرمحن، أسامة، تنمية التخلف وإدارة التنمية: إدارة التنمية يف الوطن العريب والنظام العاملي اجلديد، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

1997، ص16/15
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واألبعاد، وال يمكن تصور تنميٍة اقتصاديٍة مع وجود ختلف إداري أو سيايس أو 
ثقايف)5(.

ونخلص من ذلك إىل أن التنمية االقتصادية هي عمليٌة تغيرييٌة شاملٌة لكل جوانب 
اقتصادي أفضل، مما  نقله إىل وضٍع  احلياة االقتصادية يف جمتمٍع معنٍي، من أجل 
ينعكس إجياْبًا عىل مستوى حياة األفراد بتأمني حاجاهتم من السلع واخلدمات، 

وهي ختتلف عن النمو االقتصادي يف عدة أوجه.
ثانًيا: الفرق بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي

تارخييًا بقي مفهوم التنمية االقتصادية و مفهوم النمو االقتصادي مرتادفني حتى 
هناية احلرب العاملية الثانية التي متخض عنها انقسام العامل إىل دول صناعية متقدمة 
فروقات  تعكس  سحيقة  هوة  بينهام  توجد  متخلفة،  منجمية  أو  زراعية  وأخرى 
شاسعة يف خمتلف املتغريات االقتصادية )الدخل القومي، الطلب الكيل، التضخم، 
واإلنتاجية..(،  اإلنتاج  مستويات  السكانية،  الزيادة  معدالت  الفردي،  الدخل 
وهذه اهلوة هي التي لفتت أنظار االقتصاديني إىل دراسة ظاهرٍة جديرٍة بالدراسة 
والتنظري هي »ظاهرة التخلف االقتصادي واالجتامعي«، ومنذ ذلك احلني ظهرت 
املتقدمة،  بالدول  اخلاصة  االقتصادية  باملشكالت  خاصة  تعنى  للنمو  نظريات 
ونظريات للتنمية ترتكز عىل مشكالت اقتصاديات الدول الفقرية)6(. فأصبح لكل 
مصطلٍح من املصطلحني »النمو والتنمية االقتصادية« مدلوٌل خاٌص به يميزه عن 

اآلخر، ويتضح هذا خاصة من خالل تقديم أهم الفروق بينهام:
أ( من حيث المدلول: 

يشري النمو االقتصادي إىل جمرد الزيادة الكمية يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي 
الذي ال يرتبط بالرضورة بحدوث تغرياٍت هيكليٍة اقتصاديٍة واجتامعيٍة، واملفهوم 
)5( مصطيفى، عبد اللطيف، وبن سانية، عبد الرمحن، انطالق التنمية بني النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد اإلسالمي، امللتقى الدويل األول حول 

االقتصاد اإلسالمي: الواقع...ورهانات املستقبل، فيفري 2011، ص4
)6( األهدن، فرهاد حممد عيل، التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، مؤسسة دار التعاون للطباعة والنرش، ط1، 1994م، ص56
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العكيس للنمو االقتصادي هو الركود أو الكساد االقتصادي)7(.
أما التنمية االقتصادية فهي ظاهرٌة مركبٌة من أهم عنارصها النمو االقتصادي الذي 
الفقر  نسب  مثل  األخرى  االقتصادية  املتغريات  يف  تغيرٍي  بحدوث  مقرتًنا  يكون 
والبطالة التي تؤثر مبارشة يف اجلوانب االجتامعية والسياسية والثقافية والعالقات 
اخلارجية، لذلك يمكن القول إن التنمية االقتصادية متثل تلك التغريات العميقة 
يف اهلياكل االقتصادية والسياسية واالجتامعية للدولة، ويف العالقات التي تربطها 
بالنظام االقتصادي الدويل التي تؤدي إىل حتقيق زيادات تراكمية قابلة لالستمرار 
الفردي احلقيقي عرب فرتة ممتدة من الزمن، إىل جانب تغرياٍت أخرى  يف الدخل 
التخلف  هو  االقتصادية  للتنمية  العكيس  املفهوم  أن  إىل  إضافة  اقتصاديٍة،  غري 

االقتصادي)8(.
ب( من حيث ظروف التحقق:

التنمية  عملية  يف  تباطٌؤ  حيدث  بينام  رسيع  اقتصادي  نمو  يتحقق  أن  املمكن  من 
تواكب عملية  التي  التحوالت اجلوهرية  اكتامل  االقتصادية، وذلك بسبب عدم 
التكنولوجية واالجتامعية واملؤسسية  املجاالت  أو تسبقها يف  التنمية االقتصادية 
البرشية  الطاقات  انطالق  عىل  تعمل  والتي  واالقتصادية،  والسياسية  والثقافية 
جديدة  قدرات  املجتمع  يكتسب  أن  عىل  وتساعد  للناس،  اإلبداعية  والقدرات 

علمية وتكنولوجية وإدارية متكنه من مواصلة التقدم عىل كل اجلبهات)9(.
كام يمكن أن حيدث نمو اقتصادي رسيع وال حتدث تنميٌة اقتصاديٌة عندما ينشأ 
عدم توازٍن بني تطور االقتصاد واحتياجات املجتمع املتمثلة يف تزايد االختالالت 
يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية، مثل تزايد اخللل يف التوزع القطاعي للناتج 
القومي اإلمجايل بتزايد نصيب اخلدمات والتوزيع عىل حساب نصيب القطاعات 
الدخول  توزيع  ويف  واخلدمات  لإلنتاج  اإلقليمي  التوزيع  يف  خلل  أو  السلعية، 
)7( Gaffar, Jean Luc, la croissance économique, Armand Colin éditeur, Paris, P 59 

)8( Aventur, Jacques, Introduction au développement économique, Collection premier cycle 1998, p 15

)9( األهدن، فرهاد حممد عيل، التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص66
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بانتشار  والثروات بني الطبقات والرشائح االجتامعية املختلفة ويف سوق العمل 
البطالة من جراء االختيار اليسء للتكنولوجيا)10(.

ت( من حيث عالقة التبعية مع الخارج: 
احلقيقي  الفردي  الدخل  متوسط  يرتفع  عندما  االقتصادية  التنمية  تتحقق  ال 
بمعدالٍت رسيعٍة ألنه يكون مصحوًبا بزيادة درجة التبعية االقتصادية للخارج، 
ذلك ألهنا تتطلب فك الروابط مع هذا النظام والتحرر من إسار التبعية له وزيادة 

درجة االعتامد عىل الذات يف سعي املجتمع لتحقيق أهدافه املختلفة)11(.
ث( من حيث كيفية التحقق:

النمو االقتصادي هو عمليٌة تلقائيٌة يقل فيها تدخل اإلنسان ويتمتع بدرجٍة أكرب 
من العفوية أو التلقائية من التنمية االقتصادية، يف حني أن التنمية االقتصادية هي 

عمليٌة خمططٌة ومتتابعٌة ال تتم إال بالقصدية)12(.
ومن ثم فاملقصود باملفهوم الواسع للتنمية االقتصادية ليس التقليل من شأن النمو 
االقتصادي أو اعتباره هدًفا ثانوًيا من أهدافها، بل النمو االقتصادي هو عنرٌص 
اقرتانه  رضورة  مع  به،  إال  االقتصادية  التنمية  تتحقق  ال  عنارصها  من  أسايٌس 

بتحسن يف مستويات معيشة األفراد.
ثالًثا: مفهوم التنمية االقتصادية في االقتصاد اإلسالمي:

شاملًة  التنمية  تكون  أن  بوجوب  االقتصادية  للتنمية  اإلسالمية  املقاربة  تتميز 
ومتوازنًة ومتعددة األبعاد تسمح بتحقيق التنمية االقتصادية والعدالة االجتامعية 
إنتاج  يف  زيادًة  حتدث  االقتصادية  األنشطة  من  سلسلٌة  هي  إذ  واحد)13(،  آن  يف 
االقتصاد كله، وينظر إليها عىل أهنا عمليٌة حركيٌة تستدعي تغرياٍت بنيويٍة حتدث 

)10( نفس املرجع السابق
)11( أمني، جالل، كشف األقنعة عن نظريات التنمية االقتصادية، دار اهلالل، ط1، 1951م، ص193/192

)12( نفس املرجع السابق ص193/192
)13( ابراهيمي، عبد احلميد، العدالة االجتامعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بريوت، 1997، ص178
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حتسينًا جوهرًيا ومستمًرا يف مستوى أداء االقتصاد الفعيل الذي يقاس يف العادة 
يف  جوهره  ويكمن  نسبًيا،  طويلٍة  زمنيٍة  لفرتٍة  ويمتد  حقيقيٍة،  فرديٍة  بمقاييس 
متكني أفراد املجتمع من التحكم الواعي بمحيطهم االقتصادي بام يكون من شأنه 
حتسني نوعية احلياة وحتقيق الفالح اإلنساين فمن الرضوري أيًضا إشباع احلاجات 

الروحية وغري املادية الستدامة التنمية االقتصادية عىل املدى األطول أيًضا )14(.
ومن ثم يمكن أن نستشف أن االقتصاد اإلسالمي يتفق مع االقتصاد الوضعي 
من حيث إن التنمية االقتصادية فيهام تتميز بكوهنا مفهوًما واسًعا وعملية شاملة 
اإلنسان  سعادة  حتقيق  إىل  هتدف  متفاعلة،  جوانب  عدة  فيها  تتداخل  معقدة 
ورفاهيته، وتقدم املجتمع يف خمتلف النواحي، ولكن ذلك ال يقتيض أهنام متفقان 

من حيث املشكلة االقتصادية، واملنهج، والترشيع.
أ( من حيث المشكلة االقتصادية: 

تتمثل مشكلة التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي يف نقص املوارد أو بخل 
اهلل  ألن  اإلسالمي  االقتصاد  يف  االقتصادية  املشكلة  عن  ختتلف  وهي  الطبيعة، 
قد سخر املوارد لإلنسان لينعم هبا وليحقق الرخاء االقتصادي، ويظهر ذلك يف 
بِِه  َفَأْخَرَج  َماًء  اَمِء  السَّ ِمَن  َوَأنَزَل  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َخَلَق  ِذي  الَّ }اهللَُّ  تعاىل  قوله 
َلُكُم  َر  َوَسخَّ بَِأْمِرِه  اْلَبْحِر  يِف  لَِتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  َوَسخَّ ُكْم  لَّ ِرْزًقا  الثََّمَراِت  ِمَن 

اأْلهَْنَاَر{)15(.
ولكن املشكلة االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي تكمن يف ظلم اإلنسان لنفسه 
وا نِْعَمَت اهللَِّ  وكفرانه هبذه النعم التي وهبها اهلل له، ومن ذلك قوله تعاىل }َوإِن َتُعدُّ
اٌر{)16( وهذه اآليات تقر أن اهلل قد وفر لإلنسان  نَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ ُصوَها إِنَّ اإْلِ اَل حُتْ
املوارد الكافية لسد حاجته املادية، ولكن اإلنسان هو الذي ضيع عىل نفسه هذه 
)14( خورشيد، أمحد، مقال التنمية االقتصادية يف إطار إسالمي، جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، م2، ع2، ص75/53، ص15، ترمجة رفيق يونس 

املرصي
)15( سورة إبراهيم )32(
)16( سورة إبراهيم )34(
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الفرصة التي منحها اهلل له وذلك بظلمه لنفسه وكفرانه بالنعمة اإلهلية. ويتجسد 
ظلم اإلنسان عىل الصعيد االقتصادي يف سوء التوزيع، كام يتجسد كفرانه للنعمة 

يف إمهاله الستثامر الطبيعة وموقفه السلبي منها. 
ب( من حيث المنهج: 

وقواعدها  أسسها  الوضعي  االقتصاد  يف  االقتصادية  التنمية  نظريات  استمدت 
من أفكار االقتصاديني من خالل حتليلهم للواقع وحماولة إجياد احللول املناسبة، 
خالًفا لنظريات التنمية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي التي جتمع بني الواقع 

رصًدا وحتلياًل، ومبادئ وأصول الترشيع اإلسالمي تعوياًل.
يع:  ت( من حيث التشر

الترشيع اإلسالمي  االقتصاد اإلسالمي من  االقتصادية يف  التنمية  نظرية  تنطلق 
الذي ينص عىل أن املوارد كلها مسخرة خلدمة اإلنسان، ورضورة التزامه يف ضوء 
تسخري املوارد له بالعمل عىل أن يتحرر املجتمع أفراًدا وجمموعًة من أسس احلاجة، 
وأن يضمن إشباع الكفاية للفرد يف املجتمع، وذلك من خالل ناتج عمله، أو مما 
توفره له مؤسسات املجتمع إن مل تسعفه طاقة عمله ودخله)17(، عىل خالف التنمية 
االقتصادية يف االقتصاد الوضعي فإهنا تعتمد عىل القوانني الوضعية التي هتدف 

إىل تنمية املوارد املادية لإلنسان دون مراعاة اجلوانب الروحية.
حوله  متحورت  الذي  االقتصادي  الرخاء  يف  اإلسالم  زهد  ذلك  معنى  وليس 
عملية التنمية االقتصادية يف املصطلح االقتصادي املعارص، ولكنه حرص منه عىل 
أن املطلوب هو طيب احلياة الذي يتجاوز احلدود املادية االقتصادية حمتويا كافة 

جوانب احلياة االجتامعية والسياسية والثقافية)18(.
بكل  اإلنسان  هو  اإلسالمي  االقتصاد  يف  االقتصادية  التنمية  عامد  فإن  ثم  ومن 

)17( طشطوش، هايل، مقال التنمية االقتصادية يف اإلسالم، موقع موسوعة االقتصاد اإلسالمي، 2010/03/31، ص17-15
)18( دنيا، شوقي أمحد، التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص42
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مقوماته الروحية والفكرية والوجدانية واملالية، أي أنه لكي تتحقق عملية التنمية 
ال بد أن تبدأ من اإلنسان لتنتهي ألجله)19(.

واإلنسان املقصود يف املنهج اإلسالمي هو اإلنسان العادي كام خلقة اهلل بفطرته 
التقليدي أو خملوق املادة)20(، فإذا  وقوته وضعفه، وليس الذي يتخيله االقتصاد 
كانت غاية النظام اإلسالمي هي عبادة اهلل تعاىل باملعنى الواسع، فإن هدف النظام 
االقتصادي يف اإلسالم هو إعامر األرض، ويف هذا السياق يكون األساس املادي 
احليوي للمرشوع احلضاري اإلسالمي هو إعامر اإلنسان لألرض حسب مقتىض 

االستخالف. 
رابًعا: نشأة االهتمام بالتنمية االقتصادية:

منذ  االقتصادية  التنمية  بقضية  االهتامم  يف  اقتصادي  فكٍر  كل  اإلسالم  سبق 
أربعة عرش قرنًا فاهلل تعاىل يقول: }َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض 
أي  فِيَها{)22(،  َواْسَتْعَمَرُكْم  ْرِض  اأْلَ َن  مِّ َأنَشَأُكم  }ُهَو  سبحانه  ويقول  َخِليَفًة{)21(، 
كلف اإلنسان بعامرة األرض واستغالهلا)23(، كام سخر له ما يف الساموات وما يف 
َر َلُكم  األرض ليعمر الدنيا وحيييها، وينعم بخرياهتا، وذلك يف قوله تعاىل }َوَسخَّ

نُْه{)24(. اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا مِّ ا يِف السَّ مَّ
وبلغ حرص اإلسالم عىل التنمية االقتصادية وتعمري الدنيا أن قال الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم: »إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم 
حتى يغرسها فليغرسها«)25(، وال أدل عىل احلث عىل االستثامر من هذا احلديث 
سبيل  يف  احلياة  من  فرصة  آخر  اغتنام  عىل  عظياًم  ترغيًبا  فيه  أن  السيام  الكريم، 

)19( نفس املرجع السابق
للدوافع  فقط  خيضع  الذي  االقتصادي  الرجل  هو  معني  شخص  أو  فرد  ودراسة  إىل  النظر  طريق  عن  عامة  اقتصادية  قوانني  استخالص  يتم   )20(
االقتصادية البحتة وليس هناك أي دوافع أخرى خيضع إليها أو تؤثر فيه، والذي يسعى إىل حتقيق أكرب نفع أو لذة ممكنة عن طريق بذل أدنى جمهود ممكن/ 

أنظر فرهاد، حممد عيل، التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، مؤسسة دار التعاون للطباعة والنرش، ط1، ص42
)21( سورة البقرة )30(

)22( سورة هود )61(
)23( ابن كثري، إسامعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، مؤسسة قرطبة، أول طبعة مقابلة عىل النسخة األزهرية، 2000م، ج7، ص450

)24( سورة اجلاثية )13(
)25( البخاري، حممد بن إسامعيل، األدب املفرد، املطبعة السلفية ومكتبتها، باب اصطناع املال، حديث رقم 479، ص126
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زرع ما ينتفع به الناس لتحقيق الرخاء والعيش الكريم)26(، فكل تعاليم اإلسالم 
والتنمية من  والتعمري  للرزق  السعي  واإلنتاج، وجعل  العمل  جاءت حاثًة عىل 

أفضل رضوب العبادة.
كام أنه يالحظ عند دراسة أوىل مؤلفات املفكرين املسلمني أهنم قد سبقوا الغرب 
يف تناول قضايا التنمية االقتصادية، حيث إن أوىل املؤلفات العاملية يف جمال التنمية 
خلدون«  ابن  »مقدمة  كتاب  بالذكر  ونخص  مسلمني،  لكتاب  هي  االقتصادية 
»احلضارة  عنوان  حتت  هجري   784 سنة  االقتصادية  التنمية  قضية  عالج  الذي 
»الفالكة  كتابه  يف  الدجلي«  »أمحد  االقتصادي  الفقيه  وكذلك  حتقيقها«،  وكيفية 
واملفلوكون« أي الفقر والفقراء سنة 1322 هجري، باحًثا يف قضية الفقر أي أهم 
إشكاليات نقص التنمية االقتصادية وذلك بتفصيٍل وإحاطٍة وعمٍق نادٍر بحسب 

زمانه)27(.
إال  االقتصادية  التنمية  بموضوع  الوضعي  االقتصادي  الفكر  مل هيتم  املقابل  ويف 
االقتصادية  القوى  يف  اختالٍل  من  خلفته  وما  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  حديًثا 
قسمت دول العامل إىل دول متقدمٍة اقتصادًيا، وأخرى متخلفٍة، ومن هنا أصبح 
الباحثني)28(  من  اهتامًما  لقيت  التي  املواضيع  من  االقتصادية  التنمية  موضوع 
خاصة مع استفحال مظاهر الفقر وضعف األداء االقتصادي، واختالل مؤرشات 

التوازن الكلية، واتساع الفجوة بني الدول النامية واالقتصاديات املتطورة.)29( 
نستخلص مما سبق بيانه يف هذا املبحث أن خصائص التنمية االقتصادية ختتلف 
بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي مما يؤدي إىل اختالف يف أهدافها يف 

كل فكٍر اقتصادي.

)26( املناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، دار املعرفة، 1972م، ط2، ج3، ص30
)27( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العريب، ط1، 1979م، ص6

)28( رحايل، عجيلة، بوخالفة، رفيقة، التنمية من مفهوم تنمية االقتصاد إىل مفهوم تنمية البرش، جملة دراسات يف التنمية واملجتمع، 2016/06/22م، 
ص2

)29( دنيا، أمحد شوقي، التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، كلية التجارة جامعة األزهر، مؤسسة الرسالة، 
ط1، 1979، ص55
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المبحث الثاني: أهداف التنمية االقتصادية في اإلسالم
العملية  القاعدة  االقتصادي  املجال  يف  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد  معرفة  متثل 
التي يتأسس عليها البناء العام هلذا االقتصاد سواء من حيث التأصيل والتقعيد، 
أو التقويم والتنظري، فهي تعرب عن اخلطوط العريضة لوضـع اخلطـط التنمويـة 
حاجات  علـى  املبنيـة  اإلنفـاق  وطـرق  العامـة  للامليـة  العامـة  والسياسـات 

األفراد)30(.

أواًل: مقصد حفظ الدين وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية: 
املقصود بحفظ الدين املحافظة عىل دين املسلم من كل ما يمكن أن يفسد اعتقاده 
وعمله الالحق بالدين، أما بالنسبة إىل عموم األمة فيقصد بحفظ الدين دفع كل 

ما من شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية.)31(
يف املجال االقتصادي تعترب العقيدة العامل املسيطر عىل سائر العوامل والعنارص، 
واالجتامعي  السيايس  اهليكل  يف  تتحكم  التي  األساسية  القاعدة  متثل  إذ 
واالقتصادي، ومعنى ذلك أن العقيدة التي يؤمن هبا املجتمع املمثلة يف جمموعة 
الكفيلة  الشك هي  يقبل  اعتقاًدا ال  املجتمع  يعتقدها  التي  املبادئ واألصول  من 

بإمداد النظم املختلفة بالتوجيهات التي تسري عليها.)32(
ومن تلك األنظمة تنبع العنارص االقتصادية فيظهر املنظم واملدير والعامل متأثرين 
بالطابع العقائدي الذي حيدد دور اإلنسان يف احلياة ومسؤوليته جتاهها ثم يدعوه 
إىل أن حيقق الرخاء االقتصادي النافع جاعاًل من ذلك فريضًة دينيًة، وليست فقط 

مصلحًة دنيويًة، بل إن صالح عقيدة اإلنسان نفسها متوقفة عىل ذلك.)33( 
واإليامن هو جوهر العقيدة اإلسالمية ومن مستلزماته أن يوقن اإلنسان بأن اهلل 

)30( فرهاد، حممد عيل، التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص 12
)31( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،2004م، ج3، ص236

)32( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية: دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص109
)33( نفس املرجع السابق
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حييط به وبأقواله وسلوكه ونياته، مما يفرز شعوًرا دائاًم بالرقابة الدقيقة، ومن ثم 
فعليه أن يلتزم بتنفيذ تعليامت اهلل الساعية إىل حتقيق قدر ممكن من العمران والتقدم 

االقتصادي عىل األرض)34(.
كان  فإن  املطلقة،  الفردية  املسؤولية  حتمل  اإلسالمية  العقيدة  مكونات  ومن 
اإلسالم ال يعرتف باملسؤولية املعلقة لقوله تعاىل }َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرٰى{)35(، 
بعضها  ترصفات  عن  مسؤولة  فاجلامعة  اجلامعية،  املسؤولية  أيضًا  يوجب  فإنه 
بعضًا، ومن ثم فهي مطالبة برتشيد كل سلوك أفرادها والرضب عىل يد املنحرف 
وغريه، فكل ما يعرتف بصالحه العقل السليم والعرف السوي جيب عىل اجلامعة 
أن تأمر به، وكل ما هو منكر بمنطق الرشد والسداد جيب أن تنهى عنه وال تكتفي 

بمجرد اجتنابه)36(.

ثانًيا: مقصد حفظ النفس وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية: 
نقصد بحفظ النفوس حفظ األرواح من التلف أفراًدا وعموًما، ألن العامل مكون 
من عدد من األفراد، لكل نفس خصائصها، وليس املراد حفظها بالقصاص، بل 
هو أضعف أنواع حفظ النفوس ألنه تدارك بعد الفوات، وإنام األهم حفظها من 

التلف قبل وقوعه مثل مقاومة األمراض السارية)37(. 
فالقرآن الكريم يساوي بني قتل فرد واحد عىل غري وجه حق برصف النظر عن 
بإنقاذ حياة  الناس مجيًعا، وإنقاذ حياة فرد واحد  بقتل  كونه مسلاًم أو غري مسلم 
ُه َمن  َأنَّ اِئيَل  لَِك َكَتْبنَا َعىَلٰ َبنِي إرِْسَ َذٰ الناس مجيًعا ومن ذلك قوله تعاىل }مْن َأْجِل 
اَم  اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّ
َأْحَيا النَّاَس مَجِيًعا{)38(. وقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قوله يف خطبته يف 

)34( الفنجري، حممد شوقي، الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي، دار الرشوق، ط1، 1994م، ص16
)35( سورة فاطر )18(

)36( نفس املرجع السابق، ص23
)37( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص236

)38( سورة املائدة )32(
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حجة الوداع »فإن اهلل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا«)39(.

تعد تقوية النفس البرشية أحد أهم أهداف الرشيعة اإلسالمية، ولتحقيق ذلك ال 
بد من حتديد حاجات البرش األساسية ليس فقط لرفع مستوى تنميتهم وفالحهم 
يف كافة جماالت احلياة بام يف ذلك املجال االقتصادي، وإنام لتمكينهم أيضًا من أداء 

دور االستخالف عىل األرض بفاعلية)40(.
تتعرض  مل  ما  روحي  عيٍب  أي  من  خاليٌة  بالفطرة  سليمة  اإلنسانية  فالطبيعة 
لإلفساد، ومن واجب البرش احلفاظ عىل طبيعتهم احلقيقية، إضافة إىل ذلك فإن 
اخلالق قد خص البرش بالكرامة والرشف بغض النظر عن العرق واللون واجلنس 

ْمنَا َبنِي آَدَم{)41(.  والعمر، إذ يقول القرآن الكريم }َوَلَقْد َكرَّ
ومن ثم ال بد من ضامن تعايٍش سلمي فيام بينهم، مع قدر كبري من قبول اآلخر 
واالهتامم املتبادل، وذلك لتعزيز الفالح اإلنساين الشامل من خالل االستخدام 
الناجح األمثل جلميع املوارد التي استأمنهم عليها اخلالق سبحانه وتعاىل، ذلك أن 
شيوع األمن واالستقرار يف املجتمع يوفر مناًخا مالئاًم لتحقيق التنمية االقتصادية، 
أوطاهنم،  يف  وبقائهم  األمن  عن  بحًثا  اخلارج  إىل  البرشية  العقول  هجرة  وعدم 
اإلنفاق  انخفاض  يسهم يف  كام  االقتصادية،  التنمية  إسهامهم يف حتقيق  ثم  ومن 
احلكومي عىل األمن والقضاء، ومن ثم توجيه هذه النفقات إىل دفع عجلة التنمية 

االقتصادية.)42(
مل  ما  االجتامعية  واملساواة  الذات  واحرتام  اإلنسانية  الكرامة  ملفاهيم  معنى  وال 
من  مجلة  مراعاة  دون  تتحقق  ال  التي  واالقتصادية  االجتامعية  العدالة  إىل  تستند 
واالعتامد  والوعي  واالنضباط  واإلنصاف  األمانة  مثل  السلوك  وقواعد  القيم 

)39( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثري، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام منى، حديث رقم 1742، ط1، 2002م، ص419
)40( شابرا، حممد عمر، بحث الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص17

)41( سورة اإلرساء )70(
)42( الربابعة، أمحد حسن، والربابعة، عدنان حممد، دور مقاصد الرشيعة يف حتقيق التنمية االقتصادية، املجلة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

10، ع 2، 2014، ص38
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التزاماهتم  أداء  الناس وتشجيعهم عىل  الودية بني  النفس لتحقيق العالقات  عىل 
زيادة  إىل  ذلك  يؤدي  وسوف  بينهم،  العداوة  وتاليش  بعضًا  بعضهم  ومساعدة 
يف رأس املال االجتامعي الرضوري لزيادة الكفاية ودفع مسرية التنمية والفالح 
اإلنساين)43(، وسوف يسهم أيضًا يف حتفيز األفراد عىل بذل أقىص اجلهد يف العمل 

واإلنتاج بدالً من االهتامم بقضايا الثأر واالعتداء عىل اآلخرين. 
ثالًثا: مقصد حفظ العقل وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية

العقل هو السمة املميزة للجنس البرشي وهو حيتاج إىل تزكيٍة مستمرٍة لتحسني 
مستوى املعرفة والقدرة التقنية لدى الفرد واملجتمع معًا، ودعم التنمية والفالح 
اإلنساين، فالعقل هو منبع العلم ومطلعه وأساسه، والعلم جيري منه جمرى الثمر 
العقل هو  الدنيا واآلخرة)44(، واملراد بحفظ  السعادة يف  الشجر، فهو وسيلة  من 
حفظ عقول الناس من أن يشوهبا خلل حيدث فساًدا عظياًم بعدم انضباط الترصف 
يفيض إىل فساد جزئي، وأما يف عقول اجلامعات وعموم األمة فأعظم، إذ يؤدي إىل 

تفيش املفسدات.)45(
امتياز اإلنسان عن سائر احليوانات،  التكليف، وبه  الذي عليه مدار  فالعقل هو 
فرشع اهلل حلفظه وجوب التعليم عىل كل مسلٍم ومسلمٍة، ورشع حتريم املسكرات 
واملخدرات ورشع العقوبة عىل مرتكبها، فبسالمة العقل من كل املفاسد يصبح 
اإلنسان قادًرا عىل التفكري والتمحيص واإلبداع ويسعى إىل حتقيق الرفاه والتنمية، 

فالعقل السليم هو حمور حتقيق التنمية االقتصادية)46(.
وإنجازاته،  قدراته  وزيادة  العقل  تنمية  إىل  يؤدي  ما  كل  عىل  اإلسالم  حث  كام 
ِزْديِن  بِّ  }َوُقل رَّ ويف مقدمة ذلك حثه عىل العلم والتعلم، ومن ذلك قوله تعاىل 

)43( شابرا، حممد عمر، بحث الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء مقاصد الرشيعة، مرجع سابق، ص17
)44( الغزايل، أيب حامد، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، ط1، 2005م، ص 83

)45( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 238
)46( عطية، مجال الدين، مقاصد علم االقتصاد اإلسالمي، قضايا إسالمية معارصة، جملة املسلم املعارص، مؤسسة املسلم املعارص، عدد8، ص175
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ِذيَن اَل َيْعَلُموَن{)48(،  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ِعْلاًم{)47(، وقوله تعاىل أيًضا }ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ
املسلم إعداًدا جيًدا بحيث  الفرد  العقل يؤدي إىل إعداد  فاهتامم اإلسالم بحفظ 

تزيد كفاءته وإنتاجيته وابتكاراته مما يسهم يف دفع التنمية االقتصادية. 
رابًعا: مقصد حفظ النسل وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية: 

املراد بحفظ النسل هو حفظ األنساب أي حفظ النسل من التعطيل، ألن النسل 
هو خلفة أفراد النوع فلو تعطل يؤول تعطيله إىل اضمحالل النوع وانتقاصه وهبذا 
النفوس فيجب أن حتفظ  يعادل حفظ  الكليات ألنه  املعنى ال شبهة يف عده من 
ذكور األمة من االختصاء مثاًل وأن حتفظ اإلناث من قطع أعضاء الرحم التي هبا 
الوالدة ومن تفيش إفساد احلمل يف وقت العلوق وقطع الثدي، فإنه يكثر املوتان 
يف األطفال بعرس اإلرضاع الصناعي عىل كثري من النساء ومن ذلك انقطاع النسل 

وتاليش األمة التي ستعمل عىل حتقيق التنمية)49(.
فرأس املال البرشي يعترب من أهم العوامل املساعدة عىل حتقيق التنمية االقتصادية، 
العملية  التجارب  من  اكتسبوا  الذين  األفراد  من  جمموعة  من  يتكون  ألنه  ذلك 
التقنية واملهنية املتنوعة، مهارات تسهم يف حتسني جودة العمل واإلنتاجية، ومن 

ثم زيادة اإلنتاج وحتقيق التنمية االقتصادية.)50(
خامًسا: مقصد حفظ المال وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية:

عي  والسَّ والنقصان،  والضياع،  التلف،  من  وِحفظه  صيانته،  املال  بحفظ  يقصد 
العمل،  اإلسالمية عىل  الرشيعة  َحّثت  ذلك  وزيادته، ويف سبيل حتقيق  نامئه،  يف 

عي يف سبيل الرزق)51(. والسَّ
أساسيتني  قاعدتني  فهم  عليه  جيب  املال  حفظ  حتقيق  من  املكلف  وليتمكن 

)47( سورة طه )114(
)48( سورة الزمر )9(

)49( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص239
)50( Tchouassi Gérard, Capital humain et croissance économique, une modélisation VAR avec cointégration, 2017, université de yaoundé, p3 

)51( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص239
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واتباعهام، أوهلام أن املال هو مال اهلل، ويرى بعض الكتاب أن هذه القاعدة هي 
الثروة،  مصادر  هو  باملال  واملقصود  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  األصول  أصل 
املالك احلقيقي لكل يشء هو اهلل،  الفرد طاملا آمن بمبدأ أن  القاعدة أن  ومغزى 
فعليه أن ينفذ تعليامته يف هذا املجال، حيث إنه بمثابة الوكيل وعليه أن حيقق ما 

يريده املوكل انطالًقا من فكرة الوكالة وإال سلبت منه.)52( 
أجل  من  خلق  األرض  يف  ما  كل  أن  أي  اهلل  خللق  اهلل  مال  أن  الثانية  والقاعدة 
اإلنسان، ومصادر الثروة مجيعها خلقت لإلنسان، فاألصل أن كل إنسان له احلق 
يف أن يتناول ما يعيش به من اخلريات التي خلقها اهلل، ومغزى هذه القاعدة أن كافة 
أفراد املجتمع مسؤولون عن هتيئة موارد الثروة لالستخدام، أي عليهم مسؤولية 
اإلنتاج، فكل فرد يامرس مسؤولياته التي ختوهلا له إمكانياته ومواهبه من ناحية، 
ومن ناحية أخرى من حق مجيع األفراد االستهالك واالستفادة من املنتجات سواء 
نبع هذا احلق من اإلسهام املبارش يف اإلنتاج أو من االشرتاك يف مصادر الثروة عند 

عدم القدرة عىل اإلسهام فيها.)53(
منه،  االقتصادية  االستفادة  من  قدٍر ممكٍن  أقىص  حتقيق  أجل  من  املال  خلق  فقد 
ومن ثم حتقيق التنمية االقتصادية، حيث ال تتحقق لإلنسان هذه املنفعة املرجوة 
إال عن طريق بذل اجلهد والعمل عىل أحسن وجه، وبذلك تتحول مصادر الثروة 

إىل ثروة قابلة لالستفادة.)54( 
إضافة إىل ذلك يدعو االقتصاد اإلسالمي إىل رضورة ترشيد اإلنفاق، وحيث عىل 
حتقيق الفائض االقتصادي الذي يمثل الفارق بني اإلنتاج واالستهالك، وهو وإن 
مل يرد ذكره بلفظه يف الترشيع اإلسالمي فإنه عرب عنه بمصطلحات أخرى حتمل 

نفس املضمون ومن تلك املصطلحات العفو والفضل)55(.
)52( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية: دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص180

والرتاث، ط1،  للثقافة  املاجد  املالية، مركز مجعة  بالترصفات  اخلاصة  الرشيعة  الدين، مقاصد  السابق، ص181، وبن زغيبة، عز  املرجع  نفس   )53(
2001م، ص 60

)54( الصدر، حممد باقر، اقتصادنا، دار الفكر، بريوت، ط3، 1979م، ج2، ص449
)55( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية: دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص203
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فقد ورد لفظ العفو يف القرآن مرتني، األوىل رصحية يف املجال االقتصادي يقول 
تعاىل }َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو{)56(، والثانية تبعًا ملا ذهب إليه بعض علامء 

التفسري يف قوله تعاىل }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي{)57(.
النفقة  عىل  زاد  ما  يعني  العفو  لفظ  أن  اللغة  ومعاجم  التفسري  مراجع  وتفيد 
اخلاصة وما ال يرهق أخذه)58(، ومعنى هذا وجود مستوى معييش لكل فرد تبًعا 
لقيم املجتمع املحكوم باملبادئ اإلسالمية وما زاد عىل ذلك من دخله يعترب عفًوا 
التنمية  لتحقيق  استثامريٍة  مشاريع  يف  يوجه  الذي  املايل  لالستقطاع  وعاًء  يكون 

االقتصادية)59(.
الفائض  حتقيق  أن  عىل  اآلية  هبذه  املحدثني  املسلمني  الكتاب  بعض  ويستدل 
االقتصادي واستخدامه ليس عماًل اختيارًيا، وإنام هي مسؤولية احلاكم، فاألمر 

موجه إليه بقوله تعاىل »خذ«)60(.
وأما مصطلح الفضل فقد ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »من كان معه فضل 
ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به عىل من ال 
زاد له«)61(، وقال أبو سعيد اخلذري راوي احلديث: ومازال الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم يذكر أصناًفا من األموال حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضٍل)62(.
الفائض  مضمون  حتمل  مصطلحات  اإلسالمي  االقتصاد  يف  أن  يدل  ما  وهذا 

االقتصادي الذي به يتحقق النمو والتنمية االقتصادية.)63(
واملقصد الرشعي يف األموال كلها مخسة أموٍر وهي رواجها ووضوحها وحفظها 

)56( سورة البقرة )291(
)57( سورة األعراف )199(

 ،77 )58( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، ط1، ص 
والفريوزآبادي، جمد الدين، القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة، ط8، 2005م، باب الواو، فصل العني، ص1313

)59( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية: دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص204
)60( عبده، عيسى، وضع الربا يف البناء االقتصادي، دار االعتصام، ط2، 1977م، ص87

)61( النيسابوري، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، دار طيبة، 2006م، كتاب اللقطة، باب استحباب املؤاساة بفضول املال، حديث رقم 1728، 
ص827

 ،1728 )62( النيسابوري، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، دار طيبة،2006م، كتاب اللقطة، باب استحباب املؤاساة بفضول املال، حديث رقم 
ص827، وحطيبة، الطيب أمحد، رشح رياض الصاحلني، املكتب اإلسالمي، ط1، 1995م، ج40، ص9

)63( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية: دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص205
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وثباهتا والعدل فيها:
وهو  حق  بوجه  الناس  من  يمكن  ما  أكثر  أيدي  بني  املال  دوران  يمثل  فالرواج 
يف  التوثق  ومرشوعية  باملال  املعاملة  يف  الرتغيب  عىل  دل  عظيم  رشعي  مقصد 

انتقال األموال من يد إىل أخرى.
وأما وضوح األموال فبإبعادها عن الرضر والتعرض للخصومات بقدر اإلمكان 

ولذلك رشع اإلشهاد والرهن يف التداين.
ِذيَن آَمنُوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم  َا الَّ  وأما حفظ األموال فأصله قوله تعاىل: }َيا َأهيُّ
املال وعظم  بحفظ  تنويه  نُكْم{)64( وهو  مِّ َتَراٍض  َعن  اَرًة  جِتَ َتُكوَن  َأن  إاِلَّ  بِاْلَباطِِل 
أجل  األمة  مال  حفظ  فإن  األفراد  مال  حفظ  شأن  هذا  كان  وإذا  عليه،  املعتدي 

وأعظم.)65(
وثبات األموال يكون بتقريرها ألصحاهبا بوجه ال خطر فيه وال منازعة وعىل هذا 

تنبني أحكام صحة العقود.)66(
فيها  بام  اإلنساين،  الفالح  مكونات  مجيع  بني  قد  اإلسالم  أن  لنا  يتضح  ثم  ومن 
النفس البرشية، والدين، والعقل، والنسل، واملال، ومجيعها يدعم بعضها بعًضا، 
وبإحراز التقدم يف ضامن إثراء كل هذه املكونات، يصبح من املمكن حتقيق الفالح 
الرؤية  لتحقيق  املتطلبات  سائر  وجتاهل  االقتصادية  بالتنمية  العناية  إذ  البرشي، 
ن العامل اإلسالمي من حتقيق معدل نمو أعىل يف املدى القصري،  اإلسالمية قد متكِّ
لكنها ال تضمن لنا استدامة ذلك النمو يف املدى الطويل بسبب زيادة عدم املساواة، 
االجتامعية،  واالضطرابات  واجلريمة،  األحداث،  وجنوح  األرسي،  والتفكك 
وهذا االنحدار قد ينتقل تدرجيًيا إىل كل قطاعات السياسة واملجتمع واالقتصاد 
عرب آلية »عموم السببية« التي حتدث عنها ابن خلدون يف مقدمته، ويؤدي يف آخر 

املطاف إىل مزيد من تدهور األوضاع)67(.
)64( سورة النساء )29(

)65( ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 470
)66( نفس املرجع السابق، ص 484..487

)67( شابرا، حممد عمر، الرؤية اإلسالمية للتنمية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 45-44
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التنمية االقتصادية من  أثٌر كبرٌي ودوٌر واضٌح يف  ومن ثم يكون ملقاصد الرشيعة 
جيب  الذي  املال  حفظ  مقصد  وخاصة  الرضورية  املقاصد  أولوية  مراعاة  خالل 
واملالية  االقتصادية  والسياسات  التنموية  واخلطط  الربامج  وضع  يف  مراعاته 

املناسبة.
أن هذه  ولكنها الحظت  مثاًل،  االقتصاد  تبني سياسة حترير  الدولة  أرادت  وإذا 
السياسة تنتهك بعض املقاصد السابقة وال حتقق التكافل وإعانة الفقراء، فعليها 
العودة إىل فقه املقاصد األصلية، ألن إحياء فقه املقاصد هو عمٌل رضورٌي لتجديد 

هذه السياسة وغريها، وتقوية دورها ومكانتها وتوجيهها)68(.
وحتقيـق  الكفايـة  متـام  حتقيـق  هـو  اإلسـالمي  االقتصـاد  هـدف  كـان  وإذا 
التنميـة االقتصـادية إلقامة جمتمع القوة والقـدوة، فـإن وسـائله وإجراءاتـه يف 
هـذا السـبيل تتمثل يف زيادة معدل النمو االقتصادي يف حدود إنتاج الطيبات التي 
حيتاج إليها، ورفـع الكفـاءة االقتصـادية سـواء يف جمـال الكفـاءة التخصصـية مـن 
حيـث اسـتخدام عناصـر اإلنتــاج، أو يف جمــال الكفـــاءة الفنيــة بمتابعـــة 
أيضًا  والسعي  اإلنتـاج،  يف  احلديثـــة  واألســاليب  التكنولـــوجي  التطــور 
والصـــدقات  الزكـــاة  أداء  طريق  عن  الـدخل  توزيـع  يف  العدالـة  حتقيق  إىل 
وحتـــريم  اإلنفـــاق،  علـــى  واحلـــث  االكتنـــاز،  وحتـــريم  عمومـــا، 
الـــربا واالحتكار، وتدخل الدولة يف بعض احلاالت، وحتسني الظروف البيئـــية 

وتوفري قــدر من االستقرار واألمن االقتصادي واالستقالل.)69(
االقتصـادي  للنظـام  العقدي  الفكري  اإلطار  أن  لنا  يتضح  سبق  ما  عىل  بناًء 
اإلسالمي املبـني علـى مقاصـد الشـريعة، هو املدخل الرئيس لفهم هذا النظام، 

ودراسته، ومعرفة كيفية عمله. 
تشمل  ألهنا  شموليًة  رؤيًة  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  اإلسالمية  الرؤية  وتعترب 
ليست  بذلك  وهي  واجلامعة،  الفرد  مصلحة  لتحقيق  واملادية  الروحية  النواحي 

)68( القرة داغي، عيل، مقاصد الرشيعة يف االقتصاد، موسوعة االقتصاد اإلسالمي، 2010م، ص18
)69( منصور، أمحد إبراهيم، عدالة التوزيع والتنمية االقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات دكتوراه، ص291 
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نتائجها  تقع  بل هي مسؤولية مجاعية  والقطاع اخلاص فحسب،  الفرد  مسؤولية 
اإلمجالية الكلية عىل عاتق املجتمع.

المبحث الثالث: أسس التنمية االقتصادية في االقتصاد الوضعي
تبلورت نظريات التنمية االقتصادية بشكٍل متواصٍل عرب مراحل زمنيٍة متالحقٍة 
التطور  وكذلك  الوضعية  االقتصادية  للنظرية  الداخيل  الطبيعي  التطور  ضمن 
للطبيعة  تبعًا  وخصائصها  مميزاهتا  مدرسٍة  لكل  فكان  االجتامعي،  النسق  يف 

اإليديولوجية التي أحاطت بمفكري كل منها، ومن أمهها:
أواًل: التسلسل الزمني لالهتمام بالتنمية االقتصادية في مختلف المدارس 

االقتصادية الوضعية

أ( التنمية االقتصادية في المدرسة الكالسيكية: 
التي  الكالسيكية  املدرسة  أنصار  أهم  من  سميث«  »آدم   »Adam Smith« يعترب 
زيادة  إىل  حتاًم  سيؤدي  العمل  وتقسيم  التخصص  مبدأ  تطبيق  أن  ترى  كانت 
اإلنتاج، ومن ثم تعظيم أرباح املنتجني وزيادة دخوهلم النقدية فيطلبون املزيد من 
توظيف عنارص اإلنتاج ومن ضمنها عنرص العمل فتزداد قيمة األجور املدفوعة 
وتسود حالة عامة من االطمئنان للمستقبل، فيزداد السكان وتتحقق بذلك التنمية 

االقتصادية يف األجل القصري)70(.
ب( التنمية االقتصادية في المدرسة االشتراكية:

ألدوات  الدولة  متلك  عىل  االشرتاكية  النظرية  يف  االقتصادي  النظام  يعتمد 
اإلنتاج وعنارصه، وقد مر تاريخ هذا الفكر االقتصادي بمرحلتني أوهلام مرحلة 

)70( زينه، حسني، بحث يف أسباب وطبيعة ثروة األمم آلدم سميث، معهد الدراسات االسرتاتيجية، ط1، 2007م، ج1، ص33
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االشرتاكية اخليالية والتي كان أنصارها يسعون إىل تكوين دولة تكون فيها مجيع 
األموال مملوكة عىل الشياع، ويوزع فيها الناتج الكيل بالتساوي بني أفراد املجتمع، 
والثانية هي مرحلة االشرتاكية املاركسية نسبة إىل »Karl Marx« »كارل ماركس« 

الذي انتهى إىل أن النظام الرأساميل سيقىض عليه وستحل حمله االشرتاكية)71(. 
التنمية  وحتقيق  الثروة  لتوليد  أساسًيا  عاماًل  العمل  االشرتاكية  املدرسة  اعتربت 
االقتصادية، ومل هتتم بجانب الطلب عىل السلع واخلدمات، وال بدور النقابات 
واالحتادات املهنية، إضافة إىل أهنا مل تقدم نظريًة مستقلًة كاملًة عن النمو االقتصادي 

أو التنمية االقتصادية وجعلت حتققها مرتبًطا بتجدد اإلنتاج وتوسعته)72(.
ت( التنمية االقتصادية في المدرسة الكينيزية: 

سميت هذه النظرية بالكينزية نسبة إىل مؤلف »النظرية العامة يف التشغيل والفائدة 
 .)73(»Johan Maynard Keynes« »والنقود«، االقتصادي »جون ماينرد كينز

تتبنى نظرية التنمية االقتصادية يف املدرسة الكينزية عدة فروض أمهها عدم بلوغ 
حالة التشغيل الكامل، ورضورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية لضامن حتقيق 
عدالة توزيع الدخول بني األفراد، وتقديم اخلدمات وإنشاء مرشوعات استثامرية 
وختفيض سعر الفائدة، وأن يكون العرض تابعًا للطلب، وأن يكون سعر الفائدة 
عند أدنى حد حتى يتساوى مع الكفاءة احلدية لرأس املال، وأن يتساوى األجر 

مع اإلنتاجية احلدية للعمل)74(.
وعىل ضوء هذه الفروض تتحقق عملية التنمية االقتصادية يف الدول الرأساملية 
بتساوي قيمة ما ينتج مع قيمة الدخول املتولدة من هذا اإلنتاج خالل فرتة ما، أي 
كي تبيع منشأة كل ما أنتجت جيب عىل األفراد أن ينفقوا كل ما حصلوا عليه فتظل 
)71( Jacques Ellul, 2012, La pensée marxiste, la table ronde Paris 2003,2012 pour la présente édition, Paris, Cours professé à l’institut d’études 

politiques de Bordeaux de 1947 à 1979, , P143 et 146/ 160

)72( S.de Brunhoff, F.Chesnais, G.Duménil, M.Husson, D.Lévy, La finance Capitaliste Séminaire d’études marxistes, presses universitaire de 
France, Suzanne de Brunhoff, p17
)73( Keynes, John Maynard, The General Theory of employment interest and money, the royal economic society 

ترمجة عيداروس، إهلام، النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود، دار العني للنرش، ط1، 2010م، ص150.
)74( نفس املرجع السابق
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األرباح عند مستواها العايل، ويكون لدى املنشأة الرغبة يف مزيد اإلنتاج ومن ثم 
حتقيق الرخاء والتنمية االقتصادية)75(. 

غري أنه يف الواقع ال حيدث هذا متاًما، فعندما تتحول األرصدة من رجال األعامل 
إمكان  إىل  نظًرا  كاملة  التدفقات  هذه  تعود  ال  اإلنتاج،  عملية  خالل  األفراد  إىل 

االدخار أو دفع الرضائب أو اإلنفاق عىل السلع األجنبية)76(.
هذا، وإن النموذج الكينزي للتنمية االقتصادية هيتم أواًل باملجتمعات الرأساملية 
املتقدمة، خالًفا لالقتصاديات الرأساملية املتخلفة، فإهنا تعاين من مشكالت أخرى 

خمتلفة عن الفروض الكينزية، مما حرم نموذج كينز من شمول التطبيق)77(. 
ث( التنمية االقتصادية في المدرسة النيوكينزية: 

نظرياٍت  النيوكينزية عدة  املدرسة  االقتصادية يف  التنمية  نظرية  لواء  يندرج حتت 
املتوازن،  غري  النمو  ونظرية  املتوازن،  النمو  ونظرية  القوية،  الدفعة  نظرية  وهي 

ونظرية النمو التلقائي.
حالة  من  للخروج  الوحيدة  الوسيلة  هو  التصنيع  أن  القوية  الدفعة  نظرية  تعترب 
ختليص  يف  جيدي  ال  االقتصادية  التنمية  عجالت  دفع  يف  التدرج  وأن  التخلف، 
البالد من التخلف، وتنرصف إىل أنه جيب تكريس حد أدنى من املوارد االستثامرية 
لعملية التنمية االقتصادية قبل أن يتمكن االقتصاد القومي من االنطالق يف مرحلة 

النمو الذايت)78(.
أن  جيب  املتخلفة  بالبالد  االقتصادية  التنمية  أن  فتعترب  املتوازن  النمو  نظرية  أما 
اخلارجية  التجارة  فقدت  أن  بعد  الداخلية  السوق  وتوسيع  إنشاء  عىل  تعتمد 

فاعليتها يف النمو لضعف اقتصاد البلدان املتخلفة)79(.
)75( Keynes, John Maynard, The General Theory of employment interest and money, the royal economic society 

ترمجة عيداروس، إهلام، النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود، دار العني للنرش، ط1، 2010م، ص150.
)76( مصطيفى، عبد اللطيف، وسانية، عبد الرمحان، دراسات يف التنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص66

)77( Nguyen Thi, Thanh Thao, La relation entre le développement et la croissanc économique : cas du Vietnam, mémoire présentée comme 

exigence partielle de la maitrise en administration des affaires, université du Québec à Montréal, décembre 2005, p14

)78( Bazilier,Rémi, Les théories contemporaines du développement, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole d’économie de la Sorbonne, 
P153

)79( Assidon, Elsa, Les théories économiques du développement, La découverte, 2002, p 45
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يف حني تعترب نظرية النمو غري املتوازن أن العقبة الرئيسة التي تواجه عملية التنمية 
يف  وإنام  املحلية  السوق  نطاق  ضيق  يف  تكمن  ال  املتخلفة  البالد  يف  االقتصادية 

ضعف املقدرة عىل اختاذ قرارات التنمية خصوًصا قرارات االستثامر)80(. 
اسرتاتيجيٍة  صناعاٍت  أو  قطاعاٍت  يف  ترتكز  أن  جيب  القوية  الدفعة  أن  وتؤكد 
عىل  تشتيتها  من  بداًل  أخرى  استثامراٍت  حتفيز  يف  حاسٌم  أثٌر  هلا  يكون  حمدودٍة، 

جبهاٍت كثريٍة تتفاوت يف درجة أمهيتها خاصة مع ندرة املوارد التمويلية)81(.
النمو يف الدول األوروبية متت عىل  التلقائي أن كل حاالت  النمو  وتعترب نظرية 
السوق  قوى  حرية  فلسفة  عىل  وبناًء  املرحيل  أو  التدرجيي  أو  التلقائي  األساس 

وذاتيتها يف حتقيق النمو والتنمية االقتصادية دونام أي تدخل حكومي مبارش)82(.
بعد عرض أهم النظريات االقتصادية الوضعية اخلاصة بالتنمية االقتصادية يمكن 
أن نستخلص أن هذه النظريات بوصفها مدارس اقتصادية ليست يف الواقع إال 
أفكاًرا إنسانيًة نسبية الصحة ال ختلو من اخلطأ والنقص، فام من نظريٍة جاءت إال 
وهدمت النظرية السابقة هلا جزًءا أو كاًل، كام أهنا مرتبطٌة بظروٍف زمانيٍة ومكانيٍة 
معينٍة لذلك فشلت يف تقديم ولو نظريٌة واحدٌة صاحلٌة للتطبيق يف كل األزمنة، 
إضافة إىل أن اهلدف الظاهر منها هو حتقيق التنمية االقتصادية، ولكنها يف احلقيقة 
سعت كلها إىل انتقاد ما سبقها والدفاع عام تؤمن به وتراه األصلح واألصح، مما 
يعني أن الفكر اإلنساين الذي يقف وراء كل مدرسٍة من هذه املدارس مل يكن فكًرا 

جمرًدا أو حمايًدا، فكان من األجدر اجتنابه نسبًيا وليس اتباعه كلًيا)83(.
إضافة إىل ذلك سعت املدارس االقتصادية الوضعية إىل حتقيق الرخاء االقتصادي، 
لكنها مل تنجح يف ذلك فتتالت األزمات وفرتات الركود مع بقاء هاجس الوصول 
إىل أعىل مستويات الرفاهية قائام، ألن الرتكيز كان خاصة عىل تنمية ما بيد اإلنسان 
)80( Blasco, Elies furio, Cahiers d’économie politique, Histoire de la pensée et théories, n°4, du développement économique au développement 

de la connaissance une étude comparative des ouvrages de Albert O.Hirschman, editeur : L’Harmattan, p89/ 109

)81( Hirschman, Albert, Stratégie du Développement économique, traduit e l’anglais par François Pons, Paris, Edition ouvruière, 1964, p264

)82( فرهاد، حممد عيل، التنمية االقتصادية الشاملة من منظور إسالمي، مرجع سابق، ص 59
)83( نفس املرجع السابق 
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وليس تنمية نفسه)84(.
ومن ثم تسبب هذا املفهوم املادي للتنمية االقتصادية يف كثرٍي من املتاعب واألوزار 
مما جعل عددًا من علامء الغرب حيذرون من مغبة االنصياع وراء هذه النظريات، 
حتى أهنم أرصوا عىل رضورة إحداث تغيرٍي جذري يف مفهوم التنمية االقتصادية 
وأبعادها وأهدافها ووسائلها، بل واقرتب بعضهم من املفهوم اإلسالمي للتنمية 
مؤكدًا أن املستهدف من عملية التنمية االقتصادية ال ينبغي أن يكون هو التكاثر 
املادي فقط، بل هو حياة أفضل)85(، كام أن القول بتحقق التنمية االقتصادية من 

عدمه جيب أن يكون باالعتامد عىل مؤرشاٍت معينٍة.
ثانًيا: مؤشرات قياس التنمية االقتصادية

يعرّب املؤرّش عن مقياٍس كّمي أو نوعي يستخدم لقياس ظاهرٍة معّينٍة أو ألداٍء حمّدٍد 
خالل فرتة زمنية معّينة)86(. 

أهم  من  الداخيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  ومؤرش  الفرد  دخل  مؤرش  ويعترب 
املؤرشات املعتمدة لقياس التنمية االقتصادية.

أ( مؤشر دخل الفرد:
يالحظ الدارس للفكر االقتصادي أن دخل الفرد يف املتوسط عادًة ما يكون املعيار 
التقدم والتخلف االقتصادي، ويمكن احلصول  التمييز بني  إليه يف  الذي حيتكم 
ال  املقياس  هذا  أن  ومع  املجتمع،  أفراد  عدد  عىل  القومي  الدخل  بقسمة  عليه 
خيلص من نواقص كثريٍة، إال أن خرباء التنمية يعتربونه مع إدخال حتسينات عليه 

أفضل معيار تقاس به التنمية االقتصادية.)87( 

العربية،  الوحدة  التوزيع والتنمية االقتصادية رؤية إسالمية مقارنة: سلسلة أطروحات دكتوراه، مركز دراسات  إبراهيم، عدالة  )84( منصور، أمحد 
ص289

)85( دوبو، رينيه، إنسانية اإلنسان، تعريب نبيل صبحي الطول، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، ص229
)86( احلامص، يمن حممد احلافظ، مفهـوم مؤرشات النوع االجتامعي وانواعها معاييـر وخطوات إعدادهــا، املحارضة الثالثة، ص 2

)87( دنيا، شوقي أمحد، التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص49
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ب( مؤشر نصيب الفرد من الناتج الداخلي:
تعتمد يف  التي  املؤرشات  أهم  من  الداخيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  يعترب مؤرش 

قياس التنمية االقتصادية رغم أنه حمل انتقاد من زوايا متعددة.
 فمن ناحية الدخل والرفاهية، فإن الرفاهة االجتامعية ال تتوقف عىل عوامل مادية 

فقط، وإنام ترتبط بعوامل غري مادية ال تقاس يف الناتج القومي اإلمجايل.)88(
النظر عام  الناتج بغض  الزيادة يف  اإلمجايل  القومي  الناتج  يقيس  إىل ذلك  إضافة 
إذا كانت راجعًة إىل زيادٍة حقيقيٍة ومستمرٍة يف مقدرة املجتمع عىل اإلنتاج، وإىل 
أو  حياهتم،  مستويات  لتحسني  أفراده  أمام  املتاحة  الفرص  يف  دائٍم  فعيل  توسع 

كانت مرتبطًة بظروٍف عارضٍة مثل تقلبات التجارة الدولية أو أسباب أخرى.)89(
ومن ناحية املقارنات بني الدول، فإن استخدام نصيب الفرد من الناتج الداخيل 
الدول،  من  غريها  بأداء  ما  لدولة  التنموي  األداء  مقارنة  عند  مشاكل  عدة  يثري 
رصف  أسعار  أن  إىل  نظًرا  القصور  من  أوجه  تشوهبا  للناتج  الدولية  فاملقارنات 

العمالت ال تعرب عن القوة الرشائية النسبية.)90(
توزيع  كيفية  الداخيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  مؤرش  خيفي  التوزيع  ناحية  ومن 

الناتج عىل خمتلف الفئات االجتامعية وكذلك توزيعه إقليمًيا وقطاعًيا)91(.
ولكن رغم هذه االنتقادات مازال مؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل من أكثر 

املؤرشات التي يستعان هبا يف قياس مستوى النمو االقتصادي لبلٍد معنٍي.
ت( مؤشر التنمية االقتصادية من منظور االقتصاد اإلسالمي:

ال يعتد االقتصاد اإلسالمي بمؤرش نصيب الفرد من الناتج الداخيل، وال يعتربه 
كافًيا للقول إذا كانت هناك تنمية اقتصادية أم ال مهام كان مرتفًعا، ويقدم مقياسه 

)88( العيسوي، إبراهيم، التنمية يف عامل متغري: دراسة يف مفهوم التنمية ومؤرشاهتا، مرجع سابق، ص105/104
)89( Folster, S. and Henrekson, M. (1997), “Growth and the public sector: a critique of the critics”, The Research Institute of Industrial 
Economics, Working Paper No. 492

)90( نفس املرجع السابق
)91( Poot, J. (2000), “A synthesis of empirical research on the impact of government on long-run growth”, Growth and Change, Vol. 31, pp. 
516 - 546.
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اخلاص وهو الدخل احلقيقي لكل فرد يف املجتمع، ومعنى ذلك أنه كي نتعرف إىل 
حدوث تنمية أم ال، ال بد من إجراء حرٍص شامٍل جلميع أفراد املجتمع، ولدخل 
للفرد  التي يمكن  السلع واخلدمات  املمثلة يف  كل فرد منهم يف صورته احلقيقية 

احلصول عليها بدخله النقدي.)92(
فالتعامل هنا هو تعامل مع الواقع الفعيل، وليس مع عمليات حسابية، فاملطلوب 
هو دخل كل فرد يف املجتمع يف صورته احلقيقة، وهذه هي اخلطوة األوىل لتحديد 

هل هناك تنمية اقتصادية أم ال؟
باعتباره حًدا  فرد  الكفاية لكل  فتتمثل يف رضورة توفري حد  الثانية  وأما اخلطوة 
أدنى تستهدفه التنمية االقتصادية، وقد عرب الرسول صىل اهلل عليه وسلم عن حد 
الكفاية بأنه توفري القوام من العيش)93( أي ما تستقيم به حياة الفرد ويصلح أمره، 
ويكون ذلك بإشباع احتياجاته التي جتعله يعيش يف مستوى املعيشة السائد دون 
»إِنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قوله  يف  وذلك  غريه،  وبني  بينه  تفصل  واسعة  فجوة 
ُيِصيَبَها  امْلَْسَأَلُة َحتَّى  َلُه  َفَحلَّْت  مَحَاَلًة  َل  مَّ َثاَلَثٍة: َرُجٍل حَتَ إاِلَّ أِلََحِد  امْلَْسَأَلَة اَل حَتِلُّ 
ثم ُيْمِسَك، وَرُجٍل َأَصاَبْتُه َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َماَلُه، َفَحلَّْت َلُه امْلَْسَأَلُة َحتَّى ُيِصيَب 
َجى ِمْن َقْوِمِه:  ِقَواًما ِمْن َعْيٍش، وَرُجٍل َأَصاَبْتُه َفاَقٌة َحتَّى َيُقوَل َثاَلَثٌة ِمْن َذِوي احْلِ

َلَقْد َأَصاَبْت ُفاَلًنا َفاَقٌة، َفَحلَّْت َلُه امْلَْسَأَلُة«)94(
يف  اإلسالم  أخذ  وقد  واحلاالت)95(،  الساعات  باختالف  الكفاية  حد  وخيتلف 
من  الكفاية  حد  يشملها  التي  البنود  لبعض  أمثلة  وقدم  االختالف  هذا  اعتباره 
حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم » من وىل لنا عماًل وليس له منزل فليأخذ 
منزالً وليست له زوجة فليأخذ زوجة، وليس له خادم فليأخذ خادمًا وليست له 
دابة فليأخذ دابة«)96(، فاالحتياجات التي ال بد من إشباعها حسب هذا احلديث 

)92( العيسوي، إبراهيم، التنمية يف عامل متغري: دراسة يف مفهوم التنمية ومؤرشاهتا، مرجع سابق، ص107/106
)93( بن سالم، أبو عبيد القاسم، األموال، دار اهلدى النبوي للنرش والتوزيع، مرص 2007م، ط1، مج1، ص329 

)94( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من حتل له املسألة، حديث رقم 1044، ص460
)95( الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، املوافقات، املطبعة السلفية، 1920م، ج1، ص104

)96( سنن أيب داود، كتاب الصوم، باب اخلراج والفيء واإلمارة، حديث رقم 2945، ج8، ص566 
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السكن والزواج واخلدم والتنقل وذلك باإلضافة إىل احتياجات الطعام والثياب 
أواًل، وعىل الدولة أن تكفل ذلك ملوظفيها وينطبق احلكم أيضًا عىل من ال عمل له 

لعجز، وذلك لتحقق نفس احلكمة وهي احتياج احلياة اإلنسانية إليها.)97(
واملالحظ أن احلديث قد اقترص عىل ذكر أسامء احلاجات ومل يتدخل ليفصل أبعاد 
ومن  واألمكنة،  واألزمنة  الظروف  باختالف  خيتلف  ذلك  إن  حيث  حاجٍة  كل 
ذلك فإن بنود حد الكفاية يتوقف حتديدها تفصيلًيا عىل الظروف التي حتيط بكل 

حالة.)98( 
ومن ثم فاإلسالم يضع للتنمية االقتصادية هدًفا اقتصادًيا هو توفري حد الكفاية 
وعىل املجتمع أن يبذل جهده لتحقيقه خاصًة وأنه تارخيًيا أثبت نجاعته يف حتسني 

أحوال املسلمني.
أرض  عىل  الكفاية  حلد  اإلسالمي  املقياس  حتقق  اخلطاب  بن  عمر  زمن  ففي 
الواقع، وهناك عدة شواهد تدل عىل ذلك منها أن معاذ بن جبل مل يزل باجلند، 
إذ بعثه الرسول صىل اهلل عليه وسلم إىل اليمن حتى مات النبي وأبو بكر، ثم قدم 
عىل عمر فرده عىل ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث زكاة الناس فـأنكر عمر 
وقال: مل أبعثك جابًيا وال آخًذا جزيًة ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فرتدها 
عىل فقرائهم، قال معاذ: ما بعثت إليك بيشء وأنا أجد أحًدا يأخذ مني، فلام كان 
الثالث  العام  فلام كان  بمثل ذلك،  الزكاة، فرتاجًعا  إليه بشطر  القادم بعث  العام 
بعث إليه هبا كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت 

أحًدا يأخذ مني شيئًا)99(. 
ومدلول هذا اخلرب أنه يف غضون ثالثة أعواٍم مل يعد يوجد عىل مستوى إقليٍم مثل 
اليمن فرد يقل دخله عن الكفاية، بدليل أنه مل يأخذ أحٌد من أهل اليمن من الزكاة 

ألهنا ال خترج من بلدة إال بعد كفاية أهلها وال خيرج إال ما فضل عنها)100(.
)97( الرسخيس، شمس الدين، املبسوط، دار املعرفة، بريوت 1989م، ط1، ج3، ص18

)98( دنيا، أمحد شوقي، التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص50
)99( القاسم، أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص784

)100( ابن قدامة، موفق الدين، املغني، دار عامل الكتب للطباعة والنرش، الرياض 1997م، ط3، ج4، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين والصدقة، ص 310
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كام حقق املنهج اإلسالمي أهدافه فعلًيا يف عهد عمر بن عبد العزيز حيث إنه كان 
خيرج بالصدقات عىل الناس فال يوجد من يقبلها لغناهم)101(، فكان يعطي للمدين 
من غري سفٍه وال رسٍف ويقيض عنه، ويزوج الشباب ويمول العاملني يف األرايض 
ويدفع عنهم اجلزية، ومع ذلك يبقى فائض يف بيت املال، وهو ما يدل عىل مستوى 
املسلمني،  حاجات  عن  املال  فاض  حتى  اإلسالمية  الدولة  حققته  الذي  الرفاه 

وأسلفوا منه أهل الذمة وفيه أيضًا رمحٌة باألجانب ورعايٌة ملصاحلهم)102(. 
تتعلق بمورٍد مايل  أهنا  بام  البحث  بعيدًة عن جمال  الواقعة  اعتبار هذه  وال يمكن 
يدفعه األغنياء إىل الفقراء ممثاًل يف الزكاة، كام ال جيب أن ننسبها إىل جمال الضامن 
االجتامعي فقط دون جمال التنمية االقتصادية، فهي يف صميم التنمية االقتصادية، 
الفقراء ثم تفيض عنهم،  الزكاة تغطي احتياجات  إذا كانت حصيلة  وذلك ألنه 
فمعنى ذلك أن درجة الكفاية قد بلغت حًدا مهاًم يسهم يف مزيد اإلنتاج وحتقق 

التنمية االقتصادية)103(. 
فالتاريخ  الرخاء االقتصادي،  املنهج اإلسالمي يف حتقيق  ومن ثم نالحظ نجاح 
أثبت أن مقياس التنمية يف هذا املنهج وهو حتقيق حد الكفاية قد طبق يف املايض، 
فمن باب أوىل أن يطبق يف العرص احلارض وقد تقدمت وسائل املعرفة واالتصال 

واالحصائيات املختلفة.
إشباع  لألفراد  يوفر  للمعيشة  مستوى  بضامن  الدولة  تقوم  أن  املتعذر  من  فليس 
من  ودخوهلم  األفراد  إحصاء  يقع  أن  يتطلب  فهذا  األساسية،  احتياجاهتم 
يف  هو  احلقيقي  التعذر  إنام  احتياجاته،  إلشباع  دخله  يكفي  ال  من  حرص  أجل 
املنهج  إىل  القصور  ينسب  وهنا ال  االحتياجات  تلك  تغطي  التي  األموال  توفري 
اإلسالمي، وإنام األصح أن ينسب إىل سلوكنا االقتصادي)104( القائم عىل مبادئ 

وقواعد النظام االقتصادي الوضعي. 
)101( السباعي، مصطفى، اشرتاكية اإلسالم، الدار القومية للطباعة والنرش، سلسلة اخرتنا لك رقم 113، ط1، ص226

)102( القاسم، أبو عبيد، األموال، مرجع سابق، ص357
)103( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية: دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، دار الفكر العريب، ط1، 1979م، ص104

)104( نفس املرجع السابق، ص115
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الخاتمة
توصل البحث إىل نتائج وتوصيات كالتايل:

النتائج:
الرئييس . 1 اهلدف  كون  يف  الوضعي  واالقتصاد  اإلسالمي  االقتصاد  اشرتك  لئن 

الذي ترمي إليه التنمية االقتصادية هو مكافحة الفقر واحلرمان وحتقيق العيش 
التنمية  ملسألة  املفاهيمي  الفحص  فإن  واملجتمع،  للفرد  والرفاهية  الكريم 

االقتصادية يربز اختالًفا يف املرجعيات واألهداف. 
املرجعية األساسية يف بناء النظرية االقتصادية اإلسالمية تقوم عىل مبادئ الرشيعة . 2

اإلسالمية ومقاصدها، وتتميز بمقاربة شمولية متوازنة، تضع منطلقات التنمية 
واحد،  آن  واملجتمع يف  اإلنسان  يتالءم وحتقيق سعادة  الذي  املسار  وآلياهتا يف 

دون تقديس للامدة عىل حساب القيم.
العناية بمقاصد الرشيعة اإلسالمية وتنزيلها عىل الواقع يعد رضورًة ملحًة إلجياد . 3

احللول املناسبة ملتطلبات احلياة املعارصة وإجياد احللول املناسبة يف إطار ضوابط 
القرآن الكريم والسنة النبوية.

االلتزام . 4 خالل  من  االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  الدين  حفظ  مقصد  دور  يربز 
األخالقي ومراعاة القيم اإلنسانية.

يظهر أثر مقصد حفظ النفس يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل محاية النفس . 5
البرشية من كل ما يمكن أن يشكل خطًرا عليها، وأيضا رضورة املحافظة عىل 

بقاء األدمغة لنفع أوطاهنم.
االقتصادية من خالل حرص . 6 التنمية  النسل يف حتقيق  يظهر دور مقصد حفظ 

اإلنتاج  يف  الفاعل  العامل  العنرص  البرشي  بالعامل  االهتامم  عىل  اإلسالم 
واالستثامر.

تربز أمهية حفظ العقل يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل السعي إىل تنميته . 7
وزيادة قدراته وتطويرها.

التنمية . 8 حتقيق  يف  وإتالفه  وتبذيره  إرسافه  بتحريم  املال  حفظ  مقصد  يسهم 
االقتصادية.
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تشمل . 9 ألهنا  شموليًة  رؤيًة  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  اإلسالمية  الرؤية  تعترب 
النواحي الروحية واملادية لتحقيق مصلحة الفرد واجلامعة، وهي بذلك ليست 
مسؤولية الفرد والقطاع اخلاص فحسب، بل هي مسؤوليٌة مجاعيٌة تقع نتائجها 

اإلمجالية الكلية عىل عاتق املجتمع.
أفكاًرا . 10 إال  الواقع  ليست يف  الوضعي  االقتصاد  االقتصادية يف  التنمية  نظريات 

إنسانيًة نسبية الصحة ال ختلو من اخلطأ والنقص، اهلدف الظاهر منها هو حتقيق 
التنمية االقتصادية، ولكنها يف احلقيقة سعت كلها إىل الرتكيز عىل تنمية ما بيد 
اإلنسان وليس تنمية نفسه تسبب هذا املفهوم املادي للتنمية االقتصادية يف كثري 

من املتاعب واألوزار وتتايل األزمات.

التوصيات:
أويص يف خامتة هذا البحث بام ييل:

رضورة تفعيل دور مقاصد الرشيعة اإلسالمية لتحقيق الرفاه االقتصادي . 1
واالجتامعي لألفراد واملجتمع.

االقتصاد . 2 نظريات  تقدمه  ما  بكل  تنبهر  أال  اإلسالمية  الدول  عىل  جيب 
األزمات  عنه  تعرب  ما  وهو  نجاعتها  عدم  أثبت  التاريخ  ألن  الوضعي، 
اإلسالمي  االقتصاد  مبادئ  إىل  تستند  أن  وعليها  املتعاقبة،  االقتصادية 
ومقاصد الرشيعة اإلسالمية املستنبطة من النصوص ملواجهة ما تعاين منه 

اإلنسانية من مشاكل اجتامعيٍة وأزماٍت اقتصادية.
دعوة الباحثني إىل تكثيف البحوث املتعلقة بدراسة كل مقصد من مقاصد . 3

الرشيعة اإلسالمية وعالقته بتحقيق التنمية االقتصادية.
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المراجع باللغة العربية:
ابراهيمي، عبد احلميد، العدالة االجتامعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي، . 1

مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بريوت، 1997.
ابن تيمية، السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، دار عامل الفوائد . 2

للنرش والتوزيع، ط1.
األوقاف . 3 وزارة  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  الطاهر،  حممد  عاشور،  ابن 

والشؤون اإلسالمية،2004م.
ابن قدامة، موفق الدين، املغني، دار عامل الكتب للطباعة والنرش، الرياض، . 4

ط3، 1997م.
أول . 5 قرطبة،  العظيم، مؤسسة  القرآن  تفسري  بن عمر،  إسامعيل  كثري،  ابن 

طبعة مقابلة عىل النسخة األزهرية، 2000م.
ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر.. 6
االقتصادية . 7 بالتنمية  وعالقتها  الرشعية  السياسة  املنعم،  عبد  فؤاد  أمحد، 

وتطبيقاهتا، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، ط1، 2001
ومكتبتها، . 8 السلفية  املطبعة  املفرد،  األدب  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري، 

1375هـ.

البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثري، ط1، 2002م. 9
بدران، أمحد جابر، التنمية االقتصادية والتنمية املستدامة، النارش أمحد جابر . 10

بدران، ط1، القاهرة، 2014م.
مركز . 11 املالية،  بالترصفات  اخلاصة  الرشيعة  مقاصد  الدين،  عز  زغيبة،  بن 

مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ط1، 2001م.
حسن نافعة، جمموعة من الباحثني 16، أسس التحديث والتنمية العربية يف . 12

زمن العوملة، املؤسسة العبية للدراسات والنرش، ط1، 2009م.
ط1، . 13 اإلسالمي،  املكتب  الصاحلني،  رياض  رشح  أمحد،  الطيب  حطيبة، 

1995م.
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احلامص، يمن حممد احلافظ، مفهـوم مؤرشات النوع االجتامعي وأنواعها . 14
ومعاييـر وخطوات إعدادهــا، املحارضة الثالثة.

رفيق . 15 ترمجة  إسالمي،  إطار  يف  االقتصادية  التنمية  مقال  أمحد،  خورشيد، 
يونس املرصي، جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، م2، ع2.

دنيا، أمحد شوقي، اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العريب، ط1، . 16
1979م.

االقتصاد . 17 بني  مقارنة  دراسة  االقتصادية:  التنمية  شوقي،  أمحد  دنيا، 
اإلسالمي والوضعي، كلية التجارة جامعة األزهر، مؤسسة الرسالة، ط1، 

1979م.

مؤسسة . 18 الطول،  صبحي  نبيل  تعريب  اإلنسان،  إنسانية  رينيه،  دوبو، 
الرسالة، بريوت، ط1.

يف . 19 الرشيعة  مقاصد  دور  الربابعة،  حممد  وعدنان  حسن،  أمحد  الربايعة، 
مج  اإلسالمية،  الدراسات  يف  األردنية  املجلة  االقتصادية،  التنمية  حتقيق 
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Jalāl al-Dīn al-Suyuṭī and the footnotes of Imām al-Sindī, 3rd edition, 
1994 AD, Vol. 4 )N.P(.
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Islāmiyyah Mu’āṣirah, Journal of the Contemporary Muslim, 
Contemporary Muslim Foundation, No. 8.
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