المنھج االقتصادي في نھج البالغة
)) قراءة معاصرة ((

د  .حيدر عبد المطلب الب َكاء
جامعة الكوفة
كلية االدارة واالقتصاد  /قسم العلوم المالية والمصرفية

المقدمة
يمتاز كتاب نھج البالغة لموالنا أمير المؤمنين )ع(  ،بتعدد الجوانب الحياتية التي تناولھا  ،وفق
االسس العلمية التي فطر ﷲ سبحانه وتعالى عليھا الخلق  ،وما اودعه في ھذا الكون الفسيح من
عالقات اجتماعية واقتصادية ونفسية وسياسية واخالقية وغيرھا ينبغي استنطاقھا  ،ومن يكون
اقدر واجدر من استنطاق واكتشاف ما أبدعه الباريء عز وجل من مكنون علمه واسرار وحيه
غير باب مدينة علم رسول ﷲ )ص(  ،لذا فان بحثنا يحاول استكشاف الخطوط االقتصادية العامة
من كلمات نھج البالغة  ،التي تعد بحق مذھبا اقتصاديا واضح المعالم لكل عالم منصف او باحث
متخصص  ،وبوابة علم ال غنى عنھا  ،وكنزا من المعارف االقتصادية  ،تضمنته نصوص نھج
البالغة  ،ناھيك عما ترشح لنا من سياسة االمام )ع( وسيرته في الشأن االقتصادي الذي اختص
به  ،فما ھي يا ترى تلك الخصوصية التي امتاز بھا  ،والتي تشكل في عالم اليوم بمجموعھا
النظرية االقتصادية والسياسة االقتصادية النابعة منھا  ،والتي اسميناھا بالمنھج االقتصادي  ،الذي
خطه لبناء القطاع االقتصادي للدولة االسالمية ؟
من ھنا فان استعراض المنھج االقتصادي في النھج المبارك  ،يسترعي منا المقارنة مع المذاھب
االقتصادية عبر التاريخ كاالقطاع والراسمالية واالشتراكية واالقتصاد المختلط وغيرھا  ،التي
باتت مفلسة امام تھافت االزمات المالية واالقتصادية المتكررة والمتميزة بالتضخم والبطالة
وارتفاع االسعار واالنكماش  ،كما انه يمثل السياسة المثلى لعالم االقتصاد  ،اذ يعد مترجما
لنصوص الشريعة المقدسة والمعبر عن فحواھا ومضامينھا  ،وما استجد بعد عصر النبوة
المطھرة  ،وما ھو الثابت منھا وكيفية التعامل مع المتغيرات والظروف الطارئة التي ستحدث
الحقا .
لقد امتازت السياسة االقتصادية والمالية في عھد االمام )ع(  ،رغم قصر الفترة وكثرة الفتن
والحروب التي لم تدعه من اكمال مشروع المجتمع االسالمي المثالي  ،بتدعيم االسس االقتصادية
للدولة القائمة على مبدأ العدالة واالمانة والضمان االجتماعي ورفع الكفاءة االقتصادية وتحقيق
التنمية المستدامة والرفاھية والسعادة في الدارين  ،واالصالح والتنافس المشروع  ،وعدم
االحتكار واالسراف والتبذير والنھي عن المعامالت المحرمة التي تقود الى تضخم احد الطرفين
الى حد التخمة على حساب الطرف االخر في عمليات البيع واالقراض والمضاربات المحرمة ،
كبيع ما ال يملك او بيع الدين بالدين  ،وغيرھا من المعامالت التي سنتعرض لھا التي تقوم على
اسس الشريعة االسالمية التي امتازت بالعقالنية واالخالقية  ،كما انھا امتازت بوضوح المنھج
وقوة البيان وعمق االستدالل  ،لقد سبق االمام علي )ع( آدم سميث في نظريته عن قيمة العمل
وكينز في الدور المعياري للدولة ومالتوس في نظرية السكان وقدم افكارا غاية في الرحمة

واالنسانية عن التكافل والضمان االجتماعي ونظام السوق واالنتاج والتبادل والتوزيع واستھالك
الثروة واالقتصاد الكلي والضرائب ودور الحكومة والمالية العامة والنقود والعمل  ،مما يجعله
مؤسس علم االقتصاد وال فخر  ،فھو باب حطة وكھف الورى ومالذ الخلق ومدار الحق وبوابة
العلم ووريث النبوة وامام االئمة وقائد االمة  ،يقول في حقه رسول الرحمة )ص(  ) ) :اعلم امتي
من بعدي علي (  ،وقال )ص(  ) :قسمت الحكمة عشرة اجزاء اعطي علي تسعة اجزاء والناس
جزءا واحدا (  ) ،كفي وكف علي في العدل سواء ((

)(١

 ،كل ھذا وغيره ما يسعى اليه البحث

للولوج في بعض مضامين المنھج االقتصادي لنھج البالغة  ،الذي ال بد من تقديمه ببعض االمور
منھا :

أوال  :أھمية البحث :
يھدف البحث فيما يھدف اليه بيان ما يلي :
 -١قابلية الفكر االقتصادي االسالمي الذي جاءت به الشريعة المحمدية الغراء  ،على تقديم البrديل
النظري و العملي للمذاھب االقتصادية عبر التاريخ  ،التي جربrت حظھrا العrاثر فrي عrدم تقrديمھا
الحلول الناجحة لقيام اقتصاد يسوده التعامل االنساني واالخالقي دون الوقوع في االزمrات الماليrة
واالقتصادية  ،وذلك من خrالل المrنھج االقتصrادي للسياسrة الماليrة واالقتصrادية ألميrر المrؤمنين
االمrrام علrrي )ع(  ،التrrي ال تتواجrrد فrrي الفلسrrفات االقتصrrادية االخrrرى  ،خاصrrة اذا مrrا علمنrrا ان
عمارة االرض واستخالفھا ھي من اوجب الواجبات التي اقرتھا الشريعة االسالمية  ،والتrي يجrد
العبد المسلم فيھا طريقا للسعادة في الدنيا وطريقا للخلود فrي الجنrة  ،قrال رسrول ﷲ )ص(  ) :إن
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة  ،فإن استطاع أال يقوم حتى يغرسھا  ،فليغرسھا ().(٢
 -٢االسrrھام بوضrrوح بطrrرح ووضrrع منظومrrة اقتصrrادية  ،نrrتلمس مrrن خاللھrrا الھrrم خصrrائص
ومميrrزات المrrنھج االقتصrrادي  ،الrrذي لrrم يعمrrل بrrه منrrذ حكومrrة النبrrي االعظrrم )ص( فrrي المدينrrة
المنورة والى يومنا ھذا  ،من خالل استنطاق الفكر االقتصادي االسrالمي  ،بمrا حوتrه النصrوص
الشريفة في القران الكrريم والسrنة المطھrرة  ،يقrول )ع(  ) :ذلrك القrرآن فاسrتنطقوه  ،ولrن ينطrق
ولكrrن اخبrrركم عنrrه  ،أال ان فيrrه علrrم مrrا يrrاتي  ،والحrrديث عrrن الماضrrي  ،ودواء دائكrrم ونظrrم مrrا

 ١عبد الحسين موسى الخطيب  ،مبضع الجراح  ،مطبعة النجف  ،ط ، ١النجف االشرف  ،العراق ١٩٥٧ ،م  ،ص  ، ٥٥-٤٢ص.٦٢
 ٢ابو عبد ﷲ محمد بن اسماعيل البخاري  ،االدب المفرد  ،دار البشائر االسالمية  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت  ،ط ، ٢
ج ،١٦٨/١برقم ). (٤٧٩

بينكم() (٣الذي اصبح االمل المنشود لقيادة االقتصrاد العrالمي  ،بrاعتراف كبrار كتrاب الراسrمالية ،
جاء في مجلة ) ، (Challengerوھي من اكبر الصحف االقتصrادية فrي اوربrا فrي مقrال لrرئيس
تحريرھا ) ، ( Beaufils Vincentتحت عنوان  :البابا او القران  ،قال فيه  ) :اظن اننا بحاجة
اكثر في ھذه االزمة الى قراءة القران  ،لفھم ما يحدث بيننا  ،النrه لrو حrاول القrائمون بrاحترام مrا
ورد في القران من احكام وتعاليم وطبقوھا ما حل بنا ما حل من كوارث وازمات  ،وما وصل بنrا
الحrrال الrrى ھrrذا الوضrrع المrrزري () ، (٤ممrrا يrrدل علrrى افrrالس المrrذاھب االقتصrrادية عبrrر مراحrrل
البشرية المختلفة .
ثانيا  :مشكلة البحث :
تتمحور مشكلة البحث من طبيعة موضوعھا االساس  ،وھو تأثير المنھج االقتصادي لنھج البالغة
في احداث االصالح االقتصادي للبشرية عامة  ،ولالمة االسالمية خاصrة  ،باعتبارھrا المقصrودة
اوال  ،بالتزود من ھذه الكنوز التي جاءت علrى لسrان افضrل الخلrق بعrد نبrي الرحمrة )ص( الrذي
جعله ﷲ تعالى ھادي االمة بعد نبيھا )ص(  ،قال ﷲ تعالى  ) :انمrا انrت منrذر ولكrل قrوم ھrاد ( ،
فالرفاھيrrة االقتصrrادية واالجتماعيrrة واالنسrrانية مرھrrون بمrrدى تحقيrrق التنميrrة وتطورھrrا  ،فھrrل
للمنھج االقتصادي في نھج البالغrة أي تrاثير فrي اصrالح الجانrب االقتصrادي للبشrرية  ،وتعجيrل
النمو االقتصادي  ،ولماذا تثور ضدھا التخوفات ؟ كما وتكمن مشكلة البحث في قدرة ھذا المنھج
على كشف الغموض الذي يكتنف عدم فعالية المذاھب والنظم االقتصادية المختلفة عبrر العصrور
 ،بالرغم من السعي الحثيث للدول كافrة ببrذل مrا تسrتطيع لمعرفrة االسrباب الحقيقيrة وراء التنميrة
الحقيقية وتحقيق الرفاھيrة  ،التrي لrم تتحقrق الrى يومنrا ھrذا بانعrاش البشrرية  ،والتrي باتrت بrأمس
الحاجrrة اليجrrاد البrrديل الحقيقrrي عrrن الكثيrrر مrrن التعrrامالت المسrrببة لھrrذه االخفاقrrات واالزمrrات
واالنكماش االقتصادي .

ثالثا  :فرضية البحث :
يفترض البحث ان للمنھج االقتصادي في نھج البالغة  ،ودراسة السياسrة الماليrة والنقديrة لمنھجrه
المبارك بدقة  ،تأثيرا مھما ال يستھان به في االصالح االقتصادي لالمة االسالمية والبشرية عامة
وتوجيھه نحو التنمية االقتصادية  ،كما ان له آثارا على اقتصاديات الدول وتفعيل التنميrة وتعجيrل
 ٣أمير المؤمنين االمام علي بن ابي طالب )ع(  ،نھج البالغة  ،ضبط نصه صبحي الصالح  ،دار الكتاب اللبناني  ،ط ، ١بيروت ،
لبنان١٩٦٧ ،م  ،ص.٢٢٣
 ٤مجلة )  ، ( Challengerبتاريخ  ٢٠٠٩/١٠/٥م  ،موقع المجلة www.challengs/magazine.fr

النمrrو االقتصrrادي لrrديھا  ،كمrrا ان التبعيrrة المطلقrrة الفكrrار ومبrrاديء االقتصrrاد الراسrrمالي العrrالمي
وعدم تمحيصه مrن الشrوائب الربويrة وعrدم تحقيrق العدالrة للمتبrايعين والمضrاربة الوھميrة وبيrع
الديون والمشتقات المالية وغيرھا  ،بات خطرا حقيقيا يجب التجنب عن اثاره االقتصادية  ،وھrل
البديل الحقيقي الذي ينقrذ االقتصrاد العrالمي مrن ازماتrه  ،يكمrن فrي االبتعrاد عrن ھrذه االسrباب ام
يكفrrي القيrrام باصrrالحھا ؟ وھrrل للمrrنھج االقتصrrادي لrrنھج البالغrrة  ،القابليrrة علrrى طrrرح برنrrامج
عقالئي  ،ينسrجم مrع الفطrرة السrليمة والغريrزة المنضrبطة التrي تراعrي حقrوق جميrع المتعrاملين
ضمن المنظومة االقتصادية واالجتماعية ؟
رابعا  :منھجية البحث :
يقوم منھج البحrث بمعالجrة ھrذا الموضrوع علrى مrنھج علمrي معتمrد فrي الدراسrات العلميrة  ،ھrو
المنھج الوصفي التحليلي  ،وذلك لما تتطلبه ضرورة البحث  ،باالعتماد على النصوص الواردة في
نھrج البالغrrة  ،ومrا ترشrrح لنrrا عبrر الكتrrب التاريخيrrة مrن السrrيرة العطrrرة لموالنrا االمrrام علrrي )ع( ،
واستقراء واقع االقتصrاديات العالميrة  ،وتأثيرھrا وانعكاسrاتھا  ،ومrا تجrره علrى االقتصrاد والمجتمrع
واالسrrواق والمؤسسrrات والشrrركات  ،والتنبrrؤ بمrrدى الحاجrrة اليجrrاد البrrديل االسrrالمي الrrذي يعrrد حلقrrة

مھمة فrي االصrالح االقتصrادي  ،حيrث تrم تقrديم الشrق الوضrعي ثrم تقويمrه ومقارنتrه بمrا تحتويrه
نصوص نھج البالغة  ،مع ذكر الشواھد من القرآن الكريم والسنة المطھرة ونھج اليالغة .
خامسا  :خطة البحث :
انتضمت خطة البحث في مبحثين  ،وعدة مطالب لكل مبحث  ،اذ احتوى المبحث االول االسس ،
التي جاءت بھا المذاھب االقتصادية عبر التاريخ  ،والتي يمكن االعتماد عليھا للمقارنة بين ما
تحتوية ھذه المذاھب االقتصادية البائسة  ،وبين ما نص عليه المنھج االقتصادي لنھج البالغة ،
للوصول الى الھدف االسمى من ھذا البحث المتواضع الذي يضع حلقة في حلقات البحث عن
الصور المشرقة للجانب االقتصادي في نھج البالغة  ،وخاتمة اشتملت على أھم النتائج التي
توصل اليھا البحث والمقترحات .

المبحث االول
المذاھب االقتصادية والمذھب االقتصادي في االسالم
ان البحث في فلسفة وماھية المفاھيم واالسس واالحكام االقتصادية وآليrات تطبيقھrا فrي المrذاھب
االقتصادية عموما مقارنة مع الفكر االقتصادي االسالمي  ،يتطلrب جھrودا كبيrرة ودقrة متناھيrة
من قبل الفقھاء والباحثين والمفكرين في ھrذا المجrال  ،كمrا ان اغلrب البحrوث المتداولrة فrي ھrذا
الشأن تتسم بطابع الصعوبة من حيث االلفاظ والمصطلحات  ،او بيان الجوانب الفلسفية للمدارس
االقتصrrادية عبrrر التrrاريخ  ،ممrrا يتطلrrب اسrrتعراض تلrrك االفكrrار والمبrrادئ والوقrrوف عليھrrا قrrدر
الحاجة منھا .

المطلب االول
علم االقتصاد والمذاھب االقتصادية التي تحكمه
ماھو علم االقتصاد :
يقال في اللغة قصد الطريق قصدا أي استقام  ،وقصده في االمر توسط  ،وقصد في الحكم  :عدل
ولم يمل ناحية  ،وفي النفقة  :لم يسرف ولم يقتر .....الخ). (٥
أما اصطالحا :
فھي مشتقة من لفظ اغريقي قديم  Oikonomosومعناه  :تدبير امور البيت وانتقل فيما بعد ھذا
اللفظ الى اللغات االجنبية االخرى بلفظ  ، Economieحتى اصrبحت مصrطلحا لتrدبير االمrور
المالية في عالمنا العربي  ،وھنا البد من مقدمة حrول مفھrوم االقتصrاد  Economieكمrا يعرفrه
علماء االقتصاد الوضعي وفق ما جاء في االصطالح اليوناني بانه ادارة المنزل او تدبير المنزل
 ، Household Administrationباعتباره النشاط القائم على ادارة مصادر الثrروة بوسrاطة
االخرين كافراد او جماعات او مجتمع او دولة  ،والمقتصrد ھrو مrن يحسrن اسrتغالل او اسrتثمار
مصادر الثروة واستعماالتھا  ،بما يحقق اكبر فائrدة وبrذات الوقrت الحيلولrة دون ظھrور او تفrاقم
االزمات المالية والمشاكل االقتصادية). (٦
وتقترن كلمة علم االقتصاد دائما بالسياسي لذا يسمى باالقتصاد السياسي في اغلب االحيان  ،النه
يبحث موضوعات خاصة بالدولة والسبب في ذلك يرجع الrى التسrمية التاريخيrة التrي ال تتصrف
وحقيقrrة موضrrوع علrrم االقتصrrاد التrrي تشrrتق مrrن ثrrالث كلمrrات يونانيrrة معناھrrا المنrrزل والقrrانون
 ٥مختار الصحاح  ،محمد بن ابي بكربن عبد القادرالرازي  ،ط مكتبة لبنان ناشرون  ،بيروت  ،طبعة جديدة  ١٤١٥ ،ھـ ١٩٩٥ /م ،
تحقيق  :محمود خاطر .
 ٦د .انور نعيم قصيرة  ،االقتصاد السياسي  ،مطبعة الوطن  ،بيروت  ،لبنان  ،ط٢٠٠٩ ، ٣م  ،ص ٩وما بعدھا .
 د  .طاھر فاضل البياتي  /د .خالد توفيق الشمري  ،مدخل الى علم االقتصاد ) التحليل الكلي والجزئي (  ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط ، ١عمان  ،االردن ٢٠٠٩ ،م  ،ص. ٢٧-٢٤

والمدينrrة  ،ولمrrا كrrان اصrrطالح المدينrrة عنrrد قrrدماء اليونrrان يقابrrل اصrrطالح الدولrrة فrrي العصrrر
الحديث فيكون معنى ھذا االصطالح في اللغة اليونانية القديمة قوانين التدبير المنزلي السياسrي ،
اما اول مrن اطلrق علrى علrم االقتصrاد فrي اللغrة الفرنسrية اسrم اقتصrاد سياسrي ھrو انطrوان دي
مونكرتيان عام  ١٦١٥م وعليه جرت اقالم الكتاب بھذه التسمية). (٧
ويعrrد علrrم االقتصrrاد السياسrrي مrrن العلrrوم االنسrrانية وبالتrrالي فھrrو علrrم اجتمrrاعي كعلrrم السياسrrة
والحقوق واالجتماع وغيرھا من العلوم التي تشترك مع العلوم االجتماعية بھrدف واحrد أال وھrو
خدمrrة االنسrrان واالھتمrrام بشrrؤون المجتمعrrات البشrrرية  ،إال انھمrrا يفترقrrان فrrي شrrئ أساسrrي
وجوھري فكل علم يطرق ناحية معينة من نواحي النشrاط االنسrاني فrاذا كrان علrم السياسrة يھrتم
بدراسrrة الrrنظم السياسrrية المالئمrrة لتطبيقھrrا فrrي مجتمrrع مrrن المجتمعrrات أي مrrا ھrrو االفضrrل أھrrو
النظrrام الجمھrrوري الرئاسrrي ؟ أم النظrrام الجمھrrوري البرلمrrاني  ،أم الملكrrي ؟  .....الrrخ ومrrاھي
المؤسسات التي يرتضيھا ذلrك المجتمrع لتسrيير حيrاتھم  ،بينمrا نجrد علrم االقتصrاد يھrتم بدراسrة
النظم المعيشية لشعب من الشعوب  ،أي كيف يتصرف الشعب بثروته الطبيعية وكيف يستغلھا ،
وماھي المؤسسات التي انشأھا في ھذا السبيل وكيف طورھا وھل تمكن من التغلب على الطبيعة
وھل يتوجب ان تتدخل الدولة في شؤون االفراد االقتصادية ام ال ؟
وھذا االفتراق الجوھري ما بين االقتصاد والسياسة ال يعني ان العلمين ال يرتبطان وال يتفاعالن
فيما بينھما فاالقتصاد والسياسة يسيران جنبا الى جنب ويتكrامالن ومrن اوجrه ھrذا التكامrل نrرى
مrrثال  :ان الحالrrة السياسrrية االقطاعيrrة المرتكrrزة علrrى التمييrrز الطبقrrي واالسrrتعباد االجتمrrاعي
واسترقاق االنسان تؤثر وال ريب على الوضع االقتصادي  ،وكذا النظام االشتراكي والراسrمالي
فلكل منھما مزاياه التي سنجدھا بعrد قليrل كيrف تrؤثر علrى النظrام المعيشrي واالقتصrادي الفrراد
المجتمع). (٨
أما تأثير االقتصاد على السياسة نجد مثال البالد التي يكثر فيھا العاطلون عن العمل ھrي عرضrة
للمشrاكل السياسrrية المعقrدة وربمrrا للثrورات وتغييrrر انظمrة الحكrrم  ،فrالحزب النrrازي االلمrاني لrrم
يتوصrrل الrrى الحكrrم اال بفضrrل العrrاطلين عrrن العمrrل بعrrد ازمrrة  ١٩٢٩وھكrrذا نجrrد فشrrل النظrrام
االقتصادي الشيوعي كيف ادى بانھيار االتحاد السوفيتي برمته  ،ومن يتفحص التاريخ يجد امثلة
كثيرة على تاثير السياسة في االقتصاد وتاثير االقتصاد في السياسة). (٩

 ٧د .وديع طوروس  ،مباديء اقتصادية  ،المؤسسة الحديثة للكتاب  ،ط ، ١بيروت  ،لبنان  ٢٠١٠ ،م ،ص . ٢٥ -٥
 ٨اساسيات في االقتصاد السياسي  ،منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية  ،بيروت ن لبنان ن المبحث االول  ،ص. ٦٤-١٤
 ٩اجانسي ساكس  ،تيارات رئيسية في علم االقتصاد  ،ترجمة د .فاضل عباس مھدي  ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت  ،لبنان ،
 ١٩٩٠م  ،ص . ٩-٧

مراحل تطور علم االقتصاد

)(١٠

مر علم االقتصاد بعدة مراحل من االقتصاد الفردي الى اقتصاد الدولة توجھه الدولrة كيفمrا تشrاء
) حسrrب مفھrrوم نظريrrة الغايrrة تبrrرر الوسrrيلة ( التrrي كانrrت سrrائدة فrrي عھrrد المركrrانتيليين والتrrي
ظھرت في كتابrات الفرنسrي انطrوان دي مrون كرانيrان عrام  ١٦١٥م  ،والتrي كانrت تrدعو الrى
احداث الثروة وتجميعھا لخزينة الدولة او الملك الحاكم  .ثم اصrبح االقتصrاد شrأنا فرديrا وحسrب
فكrrرة ) الكrrائن االقتصrrادي ( الموجrrود فrrي كrrل مكrrان وزمrrان والrrذي رسrrمه اصrrحاب المدرسrrة
الليبرالية  ،فاالقتصاد في نظر اصحاب ھذه المدرسة جسم قائم بذاتrه يسrير وفrق نrاموس طبيعrي
خفي  ،اذ تغيرت الحالة في القرن الثامن عشر مrع ادم سrمث كمrا فrي كتابrه ثrروة االمrم الصrادر
سنة  ١٧٧٦م فقد نھج اصحاب ھذه المدرسة الكالسيكية علم الثروة وكيفية انتقالھا .
وفي مرحلة ثالثة عبrرت المدرسrة التاريخيrة وذلrك فrي اواخrر القrرن التاسrع عشrر ان االقتصrاد
نطاقا او مجاال من مجاالت الحقوق تنظمه الوضعيات الحقوقية التي تنظم المجتمع النه يعمل في
مجتمrع منrrتظم فrrي وضrعية حقوقيrrة وسياسrrية معينrrة اال وھrي الوضrrعية االشrrتراكية او الحrrرة او
التوجيھية ولذلك فھو غير حر ان يعمل كيفما يشاء وكيفما اراد فجrاءت النظريrة الشrيوعية التrي
كانت وليدة حوادث معينة في القرن التاسع عشر وھذه الحوادث ھي نتائج الثورة الصناعية على
الصrعيدين االقتصrادي واالجتمrrاعي بنrوع خrاص اذ تحrrدد ھrذه النظريrة علrrم االقتصrاد السياسrrي
بالعلم الذي يدرس صالت االنتاج التي تقوم بين الناس يقول لينين ) ان االقتصاد السياسي ال يھتم
باالنتاج بل بصالت االفراد االجتماعية الناشئة عن االنتاج ( أي في الكيان االجتمrاعي لالنتrاج ،
ويقول ماركس وھو اب الفكرة ) تقوم بrين النrاس صrالت معينrة ضrرورية مسrتقلة عrن ارادتھrم
صالت انتاجية تتناسب مع درجة نمو قواھم المنتجة ماديا  ،ھذه الصالت االنتاجية تؤلف الكيrان
االقتصادي للمجتمrع واالسrاس الحقيقrي الrذي يقrوم عليrه البنrاء الحقrوقي والسياسrي والrذي تلبيrه
صيغ من الوجدان ذات صبغة اجتماعية معينة (  .ھذه النظرية لھا محاسنھا وعيوبھا فھrي تنظrر
لالقتصاد من ناحية اجتماعية وھذا من محاسنھا  ،لكنھrا تعالجrه مrن ناحيrة الصrالت االجتماعيrة
المتولrrدة او الناشrrئة عrrن االنتrrاج فتrrربط كrrل العوامrrل الحياتيrrة االخrrرى مrrن سياسrrية واجتماعيrrة
وثقافية باالقتصاد  ،والخطأ في ذلك انھا تھمrل ھrذه المعrالم فيصrبح االقتصrاد كrل شrئ ،فھrو فrي
نظرھا الھدف والغاية الحياتية الكبرى التي تنبع عنھrا بقيrة االھrداف وھrذا لrيس بصrحيح فالحيrاة
وحrrدة مترابطrrة تتفاعrrل وتتكrrاتف وتتضrrامن علrrى انھrrا علrrى حrrد قrrول جrrان مارشrrال  ) :سياسrrة
١٠

Principles of economics , Person edition , New York , USA . ٢٠٠٧ , International Edition .

انظر ايضا :
د .ھوشيار معروف  ،ازمة علم االقتصاد وبناء النظرية االقتصادية  ،ط ، ١مطبعة مؤسسة المعاھد الفنية  ،بغداد  ،العراق  ١٩٨٦ ،م ،
ص . ٢٩ - ٢٠
 -جوزيف الجوجي  ،المذاھب االقتصادية  ،منشورات عويدات  ،ط ، ٢بيروت  ،لبنان ١٩٨٤ ،م  ،ص ١٦وما بعدھا .

واقتصrrاد وفrrن وفلسrrفة واجتمrrاع وليسrrت اقتصrrادا وحسrrب (  ،اذ ان مrrاركس سrrلط جھrrده علrrى
الصrrالت االجتماعيrrة الناتجrrة عrrن طريrrق االنتrrاج واھمrrل عمليrrة االنتrrاج والصrrلة بrrين االنسrrان
والطبيعة بما يحمله من ثقافة وفلسفة ومعارف ونمو او وتخلف

)(١١

.

وعليه فان علم االقتصاد السياسي  Political Economyلم يعrد محrوره الفrرد ورفاھيتrه  ،بrل
ان الھدف مrن ھrذا العلrم والغايrة القصrوى ھrو تحقيrق سrعادة االنسrان الماديrة كمrا عنrد المدرسrة
الليبراليrrة واقطابھrrا كاندريrrه جيrrد ورييrrو وكنrrان وبيكrrو الrrذي يعrrرف االقتصrrاد مrrن خrrالل غايتrrه
واھدافrrه ال مrrن خrrالل اصrrوله وانطالقrrه  ،وال مrrا ذھبrrت اليrrه المدرسrrة االشrrتراكية باھتمامھrrا
بصrrالت االنتrrاج فقrrط دون مراعrrاة الجوانrrب الحسrrية والثقافيrrة والفلسrrفية والمعرفيrrة والوجدانيrrة
لالمم والشعوب  ،لذا فھناك حلقة مفقودة في تحديrد علrم االقتصrاد السياسrي) ، (١٢مrن ھنrا جrاءت
المدرسة االسالمية التي انزلت مبادئھا من لدن علrيم خبيrر لتسrد الجوانrب الماديrة والمعنويrة فrي
النظرية االقتصادية وتلبي رغبات الفرد والمجتمع باسلوب متناسrق ومتنrاغم يحفrظ التrوازن فrي
جميع الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والحقوقية لكافة افراد المجتمrع وكمrا سrيظھر
لنا ذلك في الفقرة التالية.

المطلب الثاني
المذھب االقتصادي في االسالم
بعrrد التعrrرف الrrى اھrrم المrrدارس االقتصrrادية عبrrر التrrاريخ بقrrي علينrrا ان نميrrز مrrا بrrين العلrrم
االقتصادي والمذھب االقتصادي لننتقل بعدھا الrى المrذھب االسrالمي لالقتصrاد كrي نrتمكن فيمrا
بعد من رسم الخطوط العامة للسياسة االقتصادية التي ابرزھrا االمrام )ع( فrي منھجrه المبrارك ،
فالمrrذھب االقتصrrادي ھrrو عبrrارة عrrن الطريقrrة التrrي يفضrrل المجتمrrع اتباعھrrا فrrي تسrrيير حياتrrه
االقتصrrادية وحrrل مشrrاكلھا العمليrrة  ،أمrrا علrrم االقتصrrاد فھrrو العلrrم الrrذي يتنrrاول تفسrrير الحيrrاة
االقتصادية واحداثھا وظواھرھا وربط تلك االحداث والظrواھر باالسrباب والعوامrل التrي تrتحكم
فيھا .

 ١١د .عارف دليلة  ،بحث في االقتصاد السياسي للتخلف والتقدم والنظام االقتصادي العالمي  ،دار الطليعة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط، ١
 ١٩٨٢م  ،ص. ٢٧-٢٦
١٢
Culyer , A . J. Economics , Basil Blackwell Inc , Glasgow , ١٩٨٥.

فالطريقrة التrي يفضrrل اتباعھrا االسrالم فrrي الحيrاة االقتصrrادية ليسrت تفسrيرا يشrrرح فيrه االسrrالم
احداث الحياة االقتصادية وقوانيھا  ،الن المذھب طريقة والعلم تفسير  ،لذا فاالقتصاد االسrالمي
مذھب ال علم كما اشار الى ذلك المفكر االسالمي الكبير الشھيد السعيد السيد محمrد بrاقر الصrدر
)قده( في كتابrه القrيم اقتصrادنا) ، (١٣كمrا لrو اننrا نقrول ان االقتصrاد علrم كبrاقي العلrوم التطبيقيrة
والتجريبيrrة  ،فالسrrيارة التrrي تنrrتج مrrن قبrrل المصrrنع ھrrي نتrrاج مجموعrrة مrrن العلrrوم الھندسrrية
والكھربائية وغيرھا  ،ولكن السائق ھو الذي يحدد مسارھا نحو الخير واالصالح او اماكن الشر
والrدمار  ،وھكrذا االقتصrاد فانrrه علrم لrه اسسrه قبrrل االسrالم بrل فrي ذات كrrل انسrان توجrد بrrذور
المعرفة االقتصادية كاالدخار واالستثمار واالنتrاج  ،اال ان االخrتالف فrي طريقrة توزيrع الثrروة
والrrrربح واسrrrتخدام اسrrrاليب وطrrrرق معينrrrة كاالحتكrrrار والربrrrا والفوائrrrد المصrrrرفية او العدالrrrة
واالحسان ومساعدة االخرين في تكوين راس مال انتاجي معrين والحريrة االقتصrادية وصrيانتھا
وكيفية تحديدھا ومراقبتھا تعد طريقا يتبعه المجتمع في تسيير حياتrه االقتصrادية  ،لrذا فالمrذاھب
االقتصrrادية الرأسrrمالي واالشrrتراكي واالسrrالم ال تختلrrف فrrي عمليrrة انتrrاج الحنطrrة او النسrrيج او
المعدات او قوانين العرض او الطلب والناتج الحدي  ،لكنھا تختلف في فن توزيع الثروة وتملكھا
والتصrrرف بھrrا  ،فالراسrrمالية تسrrتحوذ علrrى القسrrم االكبrrر مrrن الrrربح لعمليrrة االنتrrاج الصrrحاب
رؤوس االموال دون غيرھم  ،واالشتراكية تجعل من التخطيط المركزي لالنتاج والسrماح لھيئrة
عليا كالدولة بممارسة ھذا التخطيط واعطاء العامل اجر محدود يتيح لھم معيشة الكفاف وال يتفق
مع القدرات والمواھب المختلفة ما بين العمال  ،اما االسالم فيعطي لكل ذي حrق حقrه مrن العمrل
واالنتاج وراس المال والربح  ،كما يفرض على الربح المنrتج ضrرائب معينrة كrالخمس والزكrاة
يستفيد منھا بقية ابناء المجتمع في اقامة مشاريعھم الخاصة .
لذا ال يوجد اقتصاد اسالمي  ،كما ال يوجد ھندسة اسالمية  ،بل مذھب اقتصrادي اسrالمي  ،فكrل
العلوم واحدة ومصدرھا واحد وھو ﷲ سبحانه وتعالى  ،ولكن توجد مذاھب ومدارس وطرق في
استخدام وتسخير تلك العلوم نحو االتجاه او الھrدف المرجrو اتباعrه  ،ولكrن تسrامحا جrرت عrادة
المؤلفين على تسمية االقتصاد بالرأسمالي واالشتراكي واالسالمي .

 ١٣محمد باقر الصدر  ،اقتصادنا  ،ط ، ٣دار الكتاب االسالمي  ،مطبعة االمير  ،قم  ،ايران  ٢٠٠٤،م  ،ص. ٣٣٥-٣٣٠

المطلب الثالث
سمات المذھب االقتصادي في االسالم
نتعرض في ھذا المطلب ألھم مميزات الفكر االقتصادي االسrالمي  ،اذ يتميrز الفكrر االقتصrادي
االسالمي عن غيره من المذاھب االقتصادية  ،بعدة عناصر تتكامل فيما بينھا بحيrث ان االخrالل
في اي جانب منھا يحوله الى مذھب آخر ال يمت بأية صلة باالسالم  ،فھو وحدة متكاملة  ،وھrذه
العناصر ھي ):(١٤
 حرية الملكية المزدوجة . الحرية االقتصادية وفق الضوابط الشرعية . العدالة االجتماعية .ففي جانب حرية الملكية نرى ان االسالم ال يتفrق مrع الراسrمالية بrان الملكيrة الخاصrة ھrي المبrدا
والقاعدة العامة والذي يسمح لالفراد بالملكيrة الخاصrة للثrروة فrي الrبالد تبعrا لنشrاطھم وظrروفھم
وال يسمح بالملكية العامة اال في حاالت نادرة تستدعي تأميم بعض الثروات كحالة استثنائية .
من ھنا فان المذھب االسالمي ال يتفق مع االشتراكية فrي اعتبارھrا للملكيrة االشrتراكية مبrدأ عامrا
تكون الدولة ھي المالكة الوحيدة فrي المجتمrع  ،بrل انrه يقrرر االشrكال المختلفrة للملكيrة فrي وقrت
واحد  ،فيضع بذلك مبrدأ الملكيrة المزدوجrة ذات االشrكال المتنوعrة  ،فھrو يrؤمن بالملكيrة الفرديrة
وملكية الدولة  ،لكل واحد من ھذه االشكال حقال خاصrا تعمrل بrه وال يوجrد شrذوذا او اسrتثناءا او
عالجا مؤقتا تقتضيه الظروف .
اما الركن الثاني من اركان المrذھب االقتصrادي االسrالمي والrذي ھrو مبrدأ الحريrة االقتصrادية ،
فبينما يمارس االفراد في المجتمع الراسمالي حريات غير محدودة وتصrادر الحريrات االقتصrادية
فrي المجتمrrع االشrrتراكي  ،نجrrد االسrالم يقrrف موقفrrا يتناسrrب مrع طبيعتrrه العامrrة  ،فيسrrمح لالفrrراد
بممارسة حرياتھم ضمن نطاق القrيم والمثrل التrي تھrذب الحريrة وتصrقلھا وتجعrل منھrا اداة خيrر
لالنسانية كلھا وذلك من خالل :
 – ١التحديrrد الrrذاتي الrrذي ينبrrع مrrن اعمrrاق الrrنفس والrrذي يسrrتمد أرضrrيته مrrن المحتrrوى الفكrrري
والروحrrي للشخصrrية االسrrالمية ومجموعrrة القrrيم التrrي تربrrى عليھrrا الفrrرد فrrي المجتمrrع االسrrالمي
بحيث جعله يصلي ويصوم ويدفع الزكاة واالشتراك في اعمال البر والخير وتحقيق مفrاھيم العrدل
االجتماعي لالسالم .

 ١٤الصدر  ،المرجع نفسه  ،ص. ٣٠٥-٢٩٥

 -٢التحديد الموضوعي الrذي يعبrر عrن قrوة خارجيrة تحrدد السrلوك االجتمrاعي وتضrبطه والrذي
يفرض على الفرد في المجتمع االسالمي من الخارج بقوة الشرع .
وعند التمعن في ھذين التحديدين يجد ان ال حرية اقتصrادية للمسrلم اال فيمrا نصrت عليrه الشrريعة
من الوان النشاطات االقتصادية المتعددة والتي ال تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن االسrالم
بضrrرورتھا واالبتعrrاد عمrrا حرمتrrه الشrrريعة كتحrrريم الربrrا واالحتكrrار والغصrrب واالكrrراه فrrي
المعامالت والغش والنجش وتعطيل االرث والضرر وتعطيل الموارد والثروات .
اما الركن الثالث للمذھب االقتصادي االسالمي فھو مبدأ العدالة التي جسدھا االسالم في توزيع
الثروة ضمن مخطط اجتماعي معين متمثال في المبادئ التالية :
 – ١مبدأ التكافل العام
 – ٢مبدأ التوازن االجتماعي
والمتفحص للنصوص واالحاديث الشريفة التي يزخر بھا التراث االسالمي يجد انھا وضحت
ھذه المبادئ القيمة  ،فھا ھو رسول ﷲ )ص( يوجه المسلمين نحو فعل الخير  ،اذ بدأ رسول
الرحمة )ص( عمله السياسي في المدينة المنورة بالمواخاة بين المھاجرين واالنصار وتطبيق
مبدأ التكافل بينھم مرورا بالتشريعات السامية كحق الوالدين واليتيم والعاجز والكبير و الصغير
والمتعلم وغيرھا من الحقوق والواجبات من خالل التشريعات التي تحقق التوازن االجتماعي
وذلك بفرض الضرائب الشرعية كالخمس والزكاة وما جعل للفقراء في اموال االغنياء  ،ناھيك
عن المبرات والصدقات والخيرات التي يتطوع بھا المسلم تقربا للمولى عز وجل  ،وھكذا كان
ديدن االمام )ع( في سيرته بعد رحيل النبي )ص( وشيوع الفوارق الطبقية نتيجة عدم التوزيع
بالسوية بين الرعية االمر الذي ادى الى مقتل الخليفة الثالث  ،من ھنا عد االمام )ع( ابا االيتام
والفقراء  ،وقصص التاريخ تروي مشاھد مشرفة من سيرته العطرة في التسوية بالعطية
وتوزيع الثروة  ،حتى مع اقرب المقربين اليه  ،كعقيل والحسن والحسين وزينب عليھم السالم ،
بل حتى مع نفسه ثم ينفق سھمه على الفقراء والمعوزين  ،يقول فيه اعدى اعدائه بن ابي سفيان
لمحفن بن ابي محفن  ) :ويحك كيف تقول انه ابخل الناس ! وھو الذي لو ملك بيتا من تبر وبيتا
من تبن النفق تبره قبل تبنه  ،وھو الذي كان يكنس بيوت االموال ويصلي فيھا  ،وھو الذي قال
يا صفراء و يا بيضاء غري غيري  ،وھو الذي لم يخلف ميراثا سوى العلم وكانت الدنيا كلھا
)(١٥

بيده اال ما كان من الشام (

لذا فان اھم ما يتميز به المذھب االقتصادي االسالمي الذي تمثل في النواحي العلمية والتطبيقية
لمنھج االمام علي بن ابي طالب )ع(  ،ھو العدالة والرحمة واالنسانية باجلى معانيھا والواقعية
 ١٥عبد الحسين موسى الخطيب  ،مبضع الجراح  ،مرجع سابق  ،ص. ٦٨

واالخالقية التي قل نظيرھا على مر التاريخ  ،على العكس من باقي المذاھب االقتصادية
االخرى  ،التي تعتمد الخيالية او االنانية او الغاية تبرر الوسيلة او تسلط قوة المال على مقدرات
الناس الفكرية والجسدية والنفسية .

المطلب الرابع
مالمح المشكلة االقتصادية في االقتصاد الوضعي واالسالمي
يرى علماء االقتصاد المشكلة االقتصادية متعلقة بندرة الموارد التالية والمتعلقة باالرض والعمل
)(١٦

ورأس المال والتنظيم  ،وذلك بعدم استغاللھا االستغالل االمثل  ،وسوء توزيعھا

 ،وبالنظر

الى ما مر بنا سابقا واخذا ببعض مبادئ المشكلة االقتصادية التي نادى بھا علماء االقتصاد فان
االسالم ينظر الى المشكلة االقتصادية من جوانب عدة ما قبل االنتاج وما بعده  ،بما يؤدي الى
التوازن في االقتصاد القومي  ،وتوزيع الثروات بعدالة متناھية  ،كما ينظر الى الفرد بحيث ال
تطغى مصالحه الفردية على المجتمع او ال تسلب حقوقه وحرياته االقتصادية  ،كل ذلك بما
يؤمن حاجاته النفسية والروحية واالجتماعية والمعيشية .
واستطرادا لما حوته ابواب المعامالت االسالمية نجد ان ابرز مالمح حلول المشكلة االقتصادية
في االسالم ھو التركيز على :
-١

تحقيق العدالة االقتصادية في كل شيء  ،وارساء مبدأ الملكية الفردية المقيدة  ،وتكون

ملكية وتوزيع عناصر االنتاج ) االرض ورأس المال والعمل والتنظيم ( بين الدولة والمجتمع
واالفراد بما يحقق مصلحة الجميع في استثمارھا وتوزيعھا بحرية وعدالة .
-٢

تحريم الربا او ما يسمى بالفائدة على راس المال الذي يقسم المجتمع الى طبقة متخمة
وطبقة محرومة .

-٣

احترام العقود والمعاھدات التي تتفق وضوابطه الشرعية  ،والعمل بھا  ،وحرمة الترف
والتبذير واالسراف المحرم .

-٤

استحباب اقراض المؤمن حتى جاء في الحديث الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر
ويستحب ارجاع القرض مع زيادة غير مشروطة في اول العقد.

-٥

دعم الفقراء والمحتاجين والمساكين على بناء مشاريعھم االجتماعية واالنتاجية الخاصة،
كما امتاز بتشريع غاية في الرحمة والتكافل االجتماعي ،اذ ضمن سداد ديونھم بعد

 ١٦البياتي والشمري  ،مدخل الى علم االقتصاد  ،مرجع سابق  ،ص. ٢٩-٢٨

وفاتھم في حالة عجزھم عن سداد الدين  ،وھذا ما ال نعھده في اي تشريع وضعي منذ
ادم )ع( والى يومنا المعاصر .
-٦

حرمة التكسب بالمعامالت المحرمة كالقمار والغش والسرقة وبيع الخمر والمسكرات
والمخدرات والميسر واليانصيب والبغاء والسحر والغناء وبيع كتب الضالل والوحوش
والحشرات والميتة والدم ولحم الخنزير والعذرة واجھزة الغناء واالت القمار
والمجسمات وكل اموال السحت والرشوة واالحتكار والحمى  -اذ كانت العرب اذا
نزلت منزال خصبا ارسل رئسيھم كلبا على ربوة من االرض واستعواه فالى حيث يخمد
صوته فھو حماه ال يرعى فيه غيره  ، -فقال رسول ﷲ )ص(  ) :ال حمى اال ±
ورسوله (  ،الى غير ذلك من المحرمات المذكورة في باب المكاسب المحرمة وابواب
المعامالت من كتب الفقه .

-٧

شجع االسالم على االكتساب والعمل  ،بما يضمن مصلحة الفرد والمجتمع على حد
سواء  ،كالصيد البري والبحري وفق ضوابط معينة تبقي على النوع وعدم انقراضھا ،
وكذا احياء الموات وتمليكھا له وھي القفار واالراضي التي لم يسبق اليھا مالك او سبق
ثم اعرض عنھا حتى صارت مواتا  ،وليس لمحتجر حق بعد ثالثة سنوات اذا لم يستثمر
االرض  ،وبھذا سبق كل قوانين االستثمار بتمليك االرض للمستثمر  ،وكذا استخراج
المعادن والثروات من باطن االرض واالحجار الكريمة والمجوھرات والماء والطاقة
بما يخدم مصلحة المجتمع .

-٨

شجع االسالم على المضاربة بان يشترك اثنان في تجارة فيكون من احدھما المال ومن
االخر العمل ثم يوزع الربح بينھما بنسبة تحدد مسبقا كالثلث او الربع او ما شابه ذلك
وفي ھذه الشراكة تشجيعا لالموال الجامدة وااليدي العاطلة  ،وغير ذلك من المشاركات
والمرابحة التي تحدد عقودھا وفق الضوابط الشرعية .

-٩

شجع االسالم على المزارعة والمساقاة وھي ان يستأجر صاحب البستان او المزرعة
عامال يقوم بجميع الخدمات الالزمة للزرع او الشجر ويدفع المالك االرض والبذر
والبقر وسائر الحاجات ثم يكون الثمر او الحاصل مشاعا بينھما على حسب ما اتفقا عليه
من نسبة ربعا او ثلثا او نصفا .

-١٠

اباح االسالم االيجار واالستئجار ويجب ان تكون مدة العمل ومقدار العمل واالجرة
معلومة منذ بداية العمل او العقد  .وذلك تشجيعا لالنتاج والتسويق ودفعا للكسل  ،وقد
ركز النبي )ص( على حقوق العامل واالجير الذي ھو باشد الحاجة الى تقدير عمله

وجھده وتقديسه وحفظ كرامته والمسارعة في التعجيل باعطاءه حقه قبل ان يجف
عرقه.
-١١

أوجب االسالم على المكلفين من الرجال والنساء دفع الحقوق الشرعية التي نصت عليھا
الشريعة كالزكاة والخمس والنذورات الواجبة لما لھا من أدوات مالية وقنوات صالحة
لبناء التكافل االجتماعي وتقديم الخدمات العامة والخاصة وصيانة وتطوير المرافق
العامة العلمية والصحية واالقتصادية واالجتماعية  ،بغض النظر عن انھا تزكية للنفس
ونماء للمال  ،وكما ھي مفصلة في باب المعامالت من كتب الفقه .

-١٢

دعم بيت المال الذي يتكون اضافة الى الحقوق الواجبة والمستحقة على مستحقيھا ،
كالصدقات والھبات والھدايا والتي تعد موارد اضافية للخزينة العامة للدولة االسالمية ،
اذ تشيع ھذه الموارد مجتمعة المحبة والرحمة بين ابناء المجتمع وتعطي المكلف
والمتبرع والمتصدق راحة نفسية وتكسر غضب الفقير وحقده ونقمته على االغنياء .
وھكذا ھو االسالم يغضب لمظاھر الجوع والحرمان ويشكر الراحمين المقيمين لحدود
ﷲ تعالى خاصة الذين يبذلون فضل اموالھم في المشاريع الخيرية المختلفة .

المبحث الثاني
معالم المنھج االقتصادي في نھج البالغة وأھميته العلمية
ان الحديث عن اسس وقواعد ومباديء المنھج االقتصادي في نھج البالغة ومميزاته وصفاته
يمكن توصيفھا بعالم اليوم الفلسفة االقتصادية للدولة وما تحويه من سياسة مالية ونقدية  ،والتي
تتطابق تماما مع ما اشرنا اليه من مميزات المذھب االقتصادي االسالمي  ،اال انھا تمتاز عنھا
برسم الخطط التفصيلية لتطبيق القوانين االقتصادية المشرعة واالجراءات التنفيذية لھا  ،ھذا
يستدعي تحديد الكلمات المضيئة التي وردت في النھج القويم لمولى المتقين )ع(  ،والتي تعد بحق
من أھم المباديء االقتصادية التي ترسم خارطة الطريق النتشال البشرية من ازماتھا االقتصادية
والمالية  ،كما تشكل منظومة اقتصادية متكاملة  ،متضمنة جميع المبادي التي يستند عليھا علم
االدارة واالقتصاد والمحاسبة وتمويل العمليات االستثمارية والسياسات االقتصادية  ،وسنحاول
تحديد أھم جوانبھا في المطالب التالية :

المطلب االول
التعلم والتفقه لقوله )ع(  ) :من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا (

)(١٧

لعل ھذا القول ھو القاعدة االولى التي تبنى عليھا جميع المصالح المشتركة بين المتعاقدين  ،وذلك
بضرورة ارساء قاعدة نظرية وعلمية  ،تقضي بضرورة التعلم لما تدعوھم اليه شريعتھم وإمامھم
)ع(  ،الذي يفتح لھم آفاق التعامل السليم التي تبنى عليه بقية القواعد والمباديء كي يستقيم البناء ،
وكلنا نعلم ان اول آية نزلت اوجبت القراءة الفكرية والعقالنية والعلمية  ،التي توجب معرفة ما
يدور حول االنسان من افكار وعالقات ونظم  ،وھذا التعلم يعد فرصة للمتعملين بتحقيق المعرفة
االقتصادية والقانونية وفق الضوابط الشرعية التي تستقيم معھا الحياة والمعامالت التجارية دون
اللجوء الى القضاء والتناحر والتباغض  ،كما ان الدافع لتحقيق ھذه القاعدة ھو مدى االلتزام
بضوابط وثوابت الشريعة التي ال يمكن ان تتم في مجتمع يسوده التفكك االجتماعي والتناحر
السياسي والتعصب االعمى واالمية الفكرية والقبلية والنفاق وتسقيط الطرف المقابل بكل الصور،
وھذه من اكبر المعضالت التي واجھت تطبيق السياسة العامة لحكومة االمام )ع( بصورة عامة
والسياسة االقتصادية موضوع البحث بصورة خاصة  ،من ھنا سقط الركن االھم وھو االعتقاد
بما يقوله ويتفوه به االمام )ع(  ،وھذا السبب الرئيسي لعدم اطباق السياسة االقتصادية
واالجتماعية على كل المجتمع االسالمي في عصره الشريف كما ينبغي  ،وديموميتھا لعدة قرون
 ١٧نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص . ٥٥٥

كما خططت لھا السماء  ،مما حرم االمة من تجربة سليمة ودقيقة غاية الدقة  ،االمر الذي انعكس
في حرمان االمة من أھم تجربة بعد دولة النبي االعظم )ص(  ،فعلى سبيل المثال ان االمتناع عن
دفع الزكاة وباقي الفرائض والمستحبات المالية وعدم الطاعة لولي االمر المفروض طاعته سوف
يحرم االمة من تنفيذ برامجھا االقتصادية والتنموية  ،كما ان للصدقة بمفھومھا العام الواجبة
والمستحبة والتي تمثل الضرائب في عالمنا المعاصر وما تحمله من مصاديق  ،تؤدي من الناحية
االقتصادية الى االنفاق االستھالكي الرشيد او االنفاق االنتاجي )االستثماري( بشقيه والذي يحقق
ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وتشغيل الموارد االولية واستغاللھا االستغالل االمثل وما
ينتج عنه من المنافسة بالجودة والتفوق العلمي واالبتكار  ،كل ھذا يحققه االنفاق وتشغيل قطاعات
المنظومة االقتصادية برمتھا وتحقيق العائد االستثماري المنظور وغير المنظور الذي يعود
بالفائدة والتنمية لجميع القطاعات االمر الذي ال يحققه االكتناز  ،اذن نستنتج عمق المأساة التي
كان يعاني منا االمام )ع( في تطبيق سياساته االقتصادية في مجتمع اصر على منابذته وااليقاع
بكل ما يحلم في تطبيقه من خالل المارقين والقاسطين والناكثين والمنافقين  ،فما اعظمھا من
مصيبة  ،ورغم ذلك لم تثني الطود الشامخ طنين الذباب وكل حشود الشر والغي والشقاق من
المضي في برنامجه االصالحي .

المطلب الثاني
االيمان والعمل به لقوله )ع(  ) :االسالم ھو التسليم  ،والتسليم ھو اليقين ،
واليقين ھو التصديق  ،والتصديق ھو االقرار  ،واالقرار ھو االداء  ،واالداء ھو
العمل (

)(١٨

ان المتفحص لقوله )ع( يجده يرسي قاعدة عملية مھمة  ،بعد ان ارسى في القاعدة االولى القاعدة
الفكرية والنظرية بضرورة التعلم والتفقه والتدبر ومعرفة ما للمسلم وما عليه عند التعامل
التجاري  ،وتقضي ھذه القاعدة المھمة االيمان بما تعلم والعمل بما آمن به كل في مجاله وعمله
واختصاصه  ،وما يھمنا ھنا االداء العالي ورفع الكفاءة االقتصادية لمختلف االنشطة الحياتية
والعبادية ومنھا االقتصادية  ،فالعمل المستدام والجاد والمخلص يؤدي الى تحقيق النفع الدنيوي
واالخروي سواء النفع العام او الخاص  ،وقد ربط االمام )ع( العمل بما يحققه من حوافز وذلك
عن طريق الحث على التمسك بالتقوى والعمل من اجل الدنيا واالخرة كقوله  ) :أال فاذكروا ھادم
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اللذات ومنغص الشھوات وقاطع االمنيات عند المساورة لالعمال القبيحة واستعينوا ﷲ على اداء
واجب حقه (). (١٩
ان الدافع لتحقيق العمل واالخالص فيه واداءه بكل امانة وشفافية وشرف  ،ھو االيمان بما تعلم
والعمل بما آمن به  ،وذلك من خالل ربط العمل باالجر الدنيوي واالخروي  ،التي انزلھا االمام
)ع( منزلة الوجوب ) ثم اداء االمانة فقد خاب من ليس من أھلھا () (٢٠وھذا يقتضي عدم انحراف
القطاعات االقتصادية عن االھداف التكتيكية والستراتيجية الموضوعة لھا سلفا  ،كما ان االمانة
والعمل بجد واخالص وتقوى من ﷲ تعالى  ،تقود الى العمل الصالح في مجال االقتصاد واالدارة
والتجارة وكافة المعامالت المالية  ،كفتح االئتمانات المصرفية الغير ربوية والقرض الحسن
والمضاربة الشرعية والمشاركات والمرابحة وما شابه  ،وكل ما يخص االقتصاد من عمليات
االنتاج والتسويق واالدخار واالنفاق واالستثمار .
وتبرز ھنا ضرورة الوعي االقتصادي والثقافة االقتصادية للمجتمع كمؤشر حقيقي وفاعل في كل
خطوة يقتفيھا من المعامالت المالية واالقتصادية لتثبيت االيمان والعمل  ،ليكون على بينة فيما
ينفق ويستھلك ويستثمر وينتج  ،لذا فالوعي المتسلح بنور المعرفة االقتصادية وبالتوازي مع
وجود الخبرات والمؤھالت يقود الى تحقيق االھداف المرسومة للقطاع االقتصادي بما يتوافق
ونظرة السماء  ،وھذا يحتاج جھد مضاعف لتھذيب النفس والزامھا عن طريق القناعة  ،حيث
يقول )ع( ...) :وال كنز أغنى من القناعة  ،وال مال أذھب للفاقة من الرضا بالقوت  ،ومن اقتصر
على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة () ، (٢١فالقناعة تدخل ضمن علم النفس
االقتصادي فالفكر السليم ونقاوة النفس واستقرارھا  ،وااليمان بالمعلومة الصادرة من توجيھات
القائد الحكيم  ،تقود الى العمل الصالح والجاد  ،وانتظار المال المثمر المتمثل بالريع او العائد ،
وتحمل مخاطراالستثمار والتمويل ونتائجه التي يتھرب منھا عادة المرابون والمضاربون
واصحاب الربح السريع باللجوء الى اسعار الفائدة الربوية  ،التي تنم على عدم االيمان بما يعمل
والتسليم واليقين واالقرار وكفاءة االداء والعمل لما دعته اليه الشريعة الغراء فيعمل بما يبتغي
ھو ،وتشتھي نفسه ھو االمارة بالسوء  ،وما ينتج عنھا من مظالم للنفس واالخرين .
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المطلب الثالث
ھندسة العمل لقوله )ع(  ) :اجعلوا ما افترض ﷲ عليكم من طلبكم  ،واسألوه من
اداء حقه ما سألكم (

)(٢٢

في ھذه المقولة الكريمة أرسى االمام )ع( ثقافة لطالما أكد عليھا االسالم  ،وھي ابراز العالقة
التنظيمية ما بين العامل والعمل ورب العمل  ،فھي تصب في السلوك التنظيمي واالداري
واالقتصادي واالنساني  ،البعيد عن ظلم االنسان لنفسه قبل غيره ولالخرين  ،وھندسة او اعادة
ھندسة االنسان لسلوكه الفكري والتنظيمي وھي ليست ببعيدة عن القاعدة التي سبقتھا  ،فھي
مندكة فيھا بل تترقى عليھا  ،ببيان نوع العمل واركانه )العامل ونوع العمل ورب العمل
واالجر( ،ويقصد باالجر ھنا ھو ما يترتب على العمل  ،من عقاب وثواب سواء في الدنيا او في
االخرة  ،ان ھذه القاعدة ترسي مبدأ االستقامة في االقتصاد والتجارة واالموال  ،والدقة في االداء
ورفع كفاءته  ،التي تنادي به اليوم اغلب دراسات الجودة  ،اذ ان الربط الدقيق بين العمل
والمكافأة وما بين مستوى االداء واالقتصاد  ،بما تدعمه القدرات والكفاءات والخبرات
والمؤھالت والمواھب واالبداعات  ،تنعكس آثاره على االداء المتمثل بالسلطات العليا والوسطى
والدنيا لمختلف المشاريع واالنشطة االنتاجية  ،وبالتالي يحقق زيادة في كمية المخرجات من
السلع والخدمات وتحسين نوعيتھا  ،وتحقيق التنمية وبالتالي تحقيق الرفاھية االقتصادية
واالجتماعية والنفسية والجسدية والروحية واالخالقية  ،بغض النظر عن كون العمل يرتبط بانتاج
السلع االستھالكية او االنتاجية  ،والتي لھا صلة بالجانب التطبيقي للحياة االقتصادية ام بالجانب
الغيبي لھذا العمل  .وما اروع ما يوجھنا اليه نھج االمام )ع( في االخالق االقتصادية ) ...ال
تكونوا من ابناء الدنيا  ...وان اليوم عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل (

)(٢٣

 ،التي تعكس

الفقه االقتصادي والتجاري والمالي باتباع الحالل واجتناب الحرام مھما كان يحمل الحرام من
مردود مالي منظور  ،لذا فالعمل الجاد والمثمر وربط العمل باالجر وھندسته وفق النظرية
الربانية  ،كما جاء في قوله )ع(  ) :اال فاذكروا ھادم اللذات ومنغص الشھوات وقاطع االمنيات
عند المساورة لالعمال القبيحة واستعينوا ﷲ على اداء واجب حقه وما ال يحصى من اعداد نعمه
واحسانه () ، (٢٤وفي مكان آخر نجد قوله )ع(  .... ) :وحمدا يكون لحقه قضاء ولشكره اداء والى
)(٢٥

ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا (

 ،فالمتأمل لھذه المقولة يجد ان الحمد ھو العمل الخالص

المقرب اليه سبحانه وتعالى الذي ال يقتصر على االداء اللفظي لشكر النعم بل اوجب االسالم برد
 ٢٢نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص . ١٦٨
 ٢٣نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص . ٨٤
 ٢٤نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص . ١٤٥
 ٢٥نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص . ١٦٨

المعروف بالعمل بما يناسب ذلك المعروف وزيادة  ،سواء شكر الخالق ام المخلوق  ،فشكر
المنعم واجب عقلي قبل ان يكون شرعي كما تعلمنا في دراساتنا العقلية  ،وإنطالقا من قوله )ص(
) من ال يشكر الناس ال يشكر  ( ) (٢٦من ھنا نستنبط استحباب ارجاع القرض الغير مشروط
مع الزيادة  ،والدافع لكل ھذا ھو االيمان بالعمل وتذكر الموت دائما كمحفز ودافع باعتباره خط
النھاية الذي يجب ان يصل اليه العاملون بابھى صوره وانقى واصفى سريرة من خالل العمل
الخالص واالداء العالي واالتقان والتفاني .
ان ھذا العمل الصالح والمتفاني  ،سوف يربط بين فاعلية االداء العالي والمھام الجامعة  ،اي بين
االستراتيجيات واالداء االقتصادي المستدام المخطط له في اي نشاط او مشروع  ،مما ينعكس
على تحسين مؤشرات العائد واالرباح والمكافئات المرتبطة بجودة وكمية االنتاج وتحقيق االكتفاء
الذاتي  ،بل ستخفف الرقابة الذاتية للعامل من اشكال الرقابة التقييمية والتقويمية  ،والحد بل
القضاء على اشكال الفساد والظلم والتعدي واالحتكار والرشوة والتعامل مع المتغيرات المستقلة
والتابعة بوعي وصبر وحزم .

المطلب الرابع
االدخار واالستثمار لقوله )ع(  ) :ما عال من اقتصد (

)(٢٧

يعد ھذا التوجيه من االب والقائد الحنون على امته  ،من اعظم المقوالت العلمية في علم االقتصاد
اذ نجد مفھوم االدخار واالستثمار وبالتالي تحقيق التنمية والرفاھية في ھذه المقولة  ،بل اختزل
االمام )ع( علم االقتصاد بكلمتين  ،وبذلك سبق القواميس العلمية على ان االدخار Saving
االحتياطي المتجمع للمستقبل او الجزء الفائض من الدخل بعد تلبية متطلبات االستھالك واشباع
الحاجات) ، (٢٨وتكملته باالستثمار  Investmentالذي يعد الحلقة المؤثرة في الدورة االقتصادية
التي تعقب االدخار التي تسھم في انتاج السلع والخدمات والتي تسمى بالسلع الراسمالية  ،يقول
االمام )ع(  ) :ومن اقتصر على قدره كان أبقى له  ،فالكيان االقتصادي ال يمكن ان يتم بدون
التكوين الراسمالي  ،كي يتمكن الفرد او المجتمع من االنتاج والقيام باالستثمارات النافعة
والمتنوعة  ،والعكس صحيح فبدون تدبير راس المال ال يمكن القيام باي مشروع استثماري مما
تنعكس اثاره السلبية على الفرد والمجتمع  ،فعلى الجميع اقتطاع جزء من موارده الطبيعية
 ٢٦أخرجه الترمذي في البر والصلة  ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك  ،حديث رقم  ١٩٦١وقال حديث حسن صحيح  ،أنظر :
ــ محمد ناصر الدين األلباني  ،صحيح سنن الترمذي  ،ط  ، ١الرياض  :مكتب التربية العربي لدول الخليج  ١٤٠٨ ،ھـ  ١٩٨٨ /م ،
ج ، ٣ص . ٣٨٤
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النشر )بدون ( .

والبشرية او من دخله الفردي ام القومي  ،وتوجيھھا نحو االنشطة االقتصادية  ،الشباع حاجاته
المنظورة وغير المنظورة  ،فالفقر مقترن باالسراف والتبذير  ،بينما االستھالك الرشيد يقود الى
التنمية االقتصادية والرفاھية  ،مقترنا كل ذلك بالتخطيط والتحليل المالي واالقتصادي لصنع
واتخاذ القرارات العملية بما يتطلبه المشروع من توظيف جيد للموارد النادرة بشكل امثل ودراسة
ما يحتاجه المشروع من دراسات جدوى التي تقضي باتخاذ القرار االستثماري من عدمه  ،مما
يؤدي الى خلق بيئة اقتصادية مميزة بالمشاريع الناجحة  ،اذ ان المشروع الناجح يتأثر بالبيئة
المحيطة .
ان الوعي االدخاري ورسم السياسات المختلفة للمشاريع  ،تحتاج الى عوامل الوعي والتعلم
والتخطيط االنفة الذكر  ،من ھنا يبرز تسلسل حلقات المنھج االقتصادي في نھج البالغة  ،لتواكب
ھذه الخطوات بعضھا البعض وما سيلحقھا من حلقات االنتاج والتوزيع ورفع كمية االنتاج
وتحسين نوعيته وبالتالي رفع مستوى الدخل للفرد والمجتمع  ،وتظھر التضحية بالرفاھية
االقتصادية واالجتماعية خصوصا في الدول التي ال تمتلك موارد طبيعية او عوائد استثمارية ،
يقول االمام )ع(  ) :ھلك خزان االموال وھم أحياء () (٢٩وفي ھذا القول اعظم الداللة على جمود
الحياة عند االكتناز الذي يتناقض مع االدخار الھادف وعدم انفاقھا او استثمارھا في المشاريع
االستھالكية واالنتاجية  ،وانظر الى راتعته )ع( ) فو ﷲ ما كنزت من دنياكم تبرا  ،وال ادخرت
من غنائمھا وفرا  ،وال اعددت لبالي ثوبي طمرا  ،وال حزت من أرضھا شبرا  ،وال أخذت منه
)(٣٠

اال كقوت أتان دبرة (

 ،وتعد ھذه مسؤولية تاريخية يتحملھا الجميع لبناء االقتصاد القومي

وھنا يضع )ع( نفسه في مقام تحمل المسؤولية كرئيس للدولة وكفرد داخل الدولة والمجتمع ،
ومدى مشاركته في الدورة االقتصادية  ،الذي يتطلب منه السلوك االدخاري وما يترتب عليه من
التنمية المستدامة الذي يصب في العمق االقتصادي الداعم للدورة االقتصادية  ،وجعل ارتباط
الوعي الفقھي والشرعي للمكلف بابا لتھذيب النفس والسلوك االقتصادي الرشيد  ،وھذه مجموعة
من النصوص التي تدور في الحث على االدخار وتوظيفه في االستثمار واالنتاج وعدم االكتناز
وكلھا ذات قيمة علمية بالغة  ) ،فال يغرنك سواد الناس من نفسك وقد رايت من كان قبلك ممن
جمع المال وحذر االقالل (

)(٣١

 ،وقوله )ع( ) :أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا

ويجمعون كثيرا! كيف اصبحت بيوتھم قبورا وما جمعوا بورا  ،(٣٢)(...وقوله )ع(  ) :وانما يؤتى
خراب االرض من اعواز اھلھا  ،وانما يعوز اھلھا الشراف انفس الوالة على الجمع وسوء ظنھم
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بالبقاء () ، (٣٣وفي ھذه االقوال عظيم العمق وتعدد المعالجات المركزة باالرشاد والوعي الفقھي
والشرعي واالقتصادي الذي يقع على عاتق الجميع  ،من اعلى الھرم الى ادناه  ،كاستراتيجية
فاعلة على مستوى خطط الدولة وتالحمھا مع الخطط العامة والخاصة  ،وما يقابله من التوازن
االقتصادي واكتساب منافع االموال باعادة ھندسة ادخارھا ومنافذ توزيعھا وھو ادق ما تكون
عليه الصياغة االستراتيجية للبالد والعباد وتحقيق البعد الدنيوي بالتنمية المستدامة والھدف
االخروي االسمى واالبقى .

المطلب الخامس
االستھالك واالنفاق واالنتاج والتوزيع لقوله )ع(  ) :وانما ھي نفسي اروضھا
بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف االكبر ...ولكن ھيھات ان يغلبني ھواي ويقودني
)(٣٤

جشعي الى تخير االطعمة ...أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى (

بعد ان أشار االمام )ع( الى البرنامج االرشادي في تھيئة النفس البشرية وتوجيھھا نحو االيمان
والعمل الجاد والصالح واھمية االدخار في العملية االستثمارية  ،نجده يكمل برنامجه باھمية
االستھالك واالنفاق الرشيد  ،الذي تدعو اليه معظم الدول اليوم بضرورة التقشف وترشيد االنفاق
العام والخاص  ،واعجب من ھذا دعوته رأس الھرم االداري والتنظيمي في السلطة بان يكون
القدوة في النزاھة والشفافية  ،وھذه الصور من اعظم التصورات التي تقود الى التوازن
المدروس والتنظيم والتنسيق  ،اذ االنتعاش االقتصادي والرفاھية ال يمكن ان تتحقق بوجود
السلطة الخائنة  ،التي تكنز لنفسھا وال تتصل بالمجتمع ومنظومته االدارية واالقتصادية وبناء
منظومته االستراتيجية  ) ،أأقنع من نفسي بأن يقال ھذا أمير المؤمنين  ،وال أشاركھم في مكاره
الدھر أو أكون أسوة لھم في جشوبة العيش ()، (٣٥
ان االستھالك الرشيد وترشيد النفقات  ،ليست ھدفا نھائيا بحد ذاتھا  ،بل ھي اھداف وسيطة الغاية
منھا توفير اكبر قدر ممكن من الموارد والمدخالت للوصول باالنتاج الى اقصى طاقة ممكنة ،
فمن الناحية االقتصادية االنتاج  Productionيعني ما يحدث من عملية ابداع او ابتكار لمنتوج
او ما يجري من زيادة او اضافة المنفعة لسلعة معينة او اجراء تغيير عليھا  ،سواء كان ذلك
بشكله البسيط او المعقد  ،ويمكن تعريفه بمفھوم نظرية النظام  :ھو ما تنتھي اليه المدخالت ،
مرورا بالعمليات االنتاجية  ،للوصول الى مرحلة مخرجات المشروع المخطط لھا .
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وبعبارة بسيطة ان عناصر االنتاج ) العمل  ، Labourاالرض  ، Landراس المال ، Capital
التنظيم ( Organization

)(٣٦

وفق المدرسة الكالسيكية التي يقودھا آدم سمث واستيوارت

ومالتس  ،او وفق التقسيم الحديث ) العمل ورأس المال ( الذي يجعل االرض ضمن راس المال ،
والتنظيم ضمن العمل  ،وذلك لسھولة التنظيم بين الماديات وغير الماديات التي تدخل ضمن
االنشطة االقتصادية  ،ولسھولة تصنيف العناصر  ،وقد سبق االمام )ع( الزمن بھذا التقسيم اذ
يقول )ع(  ) :فاالرض لكم شاغرة  ،وأيديكم فيھا مبسوطة () ، (٣٧وبھذا قسم عناصر االنتاج الى
االرض والعمل وھو ال يتعارض مع تقسيم االقتصاديين لعناصر االنتاج  ،بل تفوق عليھم بجعل
راس المال منطويا ضمن االرض وليس العكس  ،باعتبار ان االرض اعم من راس المال  ،لما
تحتوي على راس المال العيني كالمباني واالراضي والسيارات والمكائن وراس المال القيمي
الذي ينتج من بيع ھذه االموال العينية المستخرجة من االرض  ،وعلى كل التصانيف فان المشكلة
تكمن في توزيع عناصر االنتاج  ،فالراسمالية اعتمدت مذھب ) دعه يعمل دعه يمر Lasisser
 ، ( Fair Lasisser Passerاما االشتراكية فجعلت عناصر االنتاج تحت سيطرة وملكية الدولة
والقطاع العام بناء على مذھبھا ) لكل حسب طاقته ولكل حسب عمله (  ،اما في االقتصاد
المختلط تكون عناصر االنتاج على وفق ما يتالئم مع فلسفة الدولة والحكومة والدستور  ،ونسبة
ما يؤخذ به بين  :ملكية االفراد والقطاع الخاص من جھة وبين ملكية الدولة والقطاع العام
والمختلط من جھة اخرى  ،بينما نجد ان االمام علي )ع( جعل فلسفة ملكية وتوزيع عناصر
االنتاج بين الدولة والمجتمع واالفراد  ،بحسب ما تقتضيه الشريعة االسالمية  ،ومصالح الدولة
االسالمية والمجتمع  ،ومنه يستھدف حماية امن ومصلحة االمة االسالمية  ،وما تترتب عليه
المصلحة العامة وما يحفظھا من التھديدات والتحديات والمخاطر  ،وما يحقق عدم ھدر الطاقات
والقدرات بكل اشكالھا وانشطتھا وقطاعاتھا  ،بما فيھا الفردية  ،وبناؤھا على اساس النظرة
الدنيوية – االخروية  ،وھنا يدخل عامل الغيب في حفظ وتنمية الموارد  ،فالمشكلة عند االمام
)ع( ليست في ذات االموال رغم اھميتھا وتصنيفه لھا الذي سبق  ،وال في كيفية اختيار صفة
كونھا راس مال ثابت  Fixed Capitalالمتمثل باالالت والمكائن والمباني أو راس المال
المتداول  Circulating Capitalالمتمثل بالمواد الخام والسلع نصف وغير الكاملة وتامة
الصنع  ،او كونھا سائلة او شبه سائلة سائلة  ،او راس مال انتاجي وراس مال اجتماعي ثابت ،
ومنه البنى التحتية او االرتكازية  (٣٨)Infastructureفحسب  ،بل في كيفية استثمارھا  ،يطالعنا
)ع( على مضامين عوامل االنتاج والتملك وتطوره قبل نزول ادم )ع( على االرض وبعدھا على
 ٣٦حسن النجفي  ،القاموس االقتصادي  ،مديرية مطبعة االدارة المحلية  ،ط ، ١بغداد  ،العراق ١٩٧٧ ،م .
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 ٣٨سعيد عبود السامرائي  ،القاموس االقتصادي الحديث  ،مطبعة المعارف  ،ط ، ١بغداد  ،العراق  ١٩٨٠-١٩٧٩ ،م .

مد االزمنة والعصور الى ما شاء ﷲ تعالى حيث يقول )ع(  ) :اختار آدم خيرة من خلقه وجعله
أول جبلته  ،واسكنه جنته وأرغد فيھا أكله  ،وأوعز اليه فيما نھاه عنه  ،وأعلمه ان في االقدام
عليه التعرض لمعصيته  ،والمخاطرة بمنزلته  ،فأقدم على ما نھاه عنه – موافاة لسابق علمه –
فأھبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله  ،وليقيم الحجة به على عباده  ،ولم يخلھم بعد أن قبضه ،
مما يؤكد حجة ربوبيته  ،ويصل بينھم وبين معرفته  ،بل تعاھدھم بالحجج على ألسن الخيرة من
أنبيائه  ،ومتحملي ودائع رساالته (

)(٣٩

 ،وبھذا النص المبارك فانه )ع( حدد البناء الفكري

االقتصادي بالتصرف في موارد الطبيعة وما يرافق ھذا التصرف حركة وانتاج واكتساب الحالل
واجتناب الحرام في التصرف بمقدرات وموارد االمة  ،ومعرفة الحدود والحقوق والواجبات ،
وما يترتب على تخطي حدوده او العمل بھا من عقاب وثواب  ،وھذه سنة ﷲ تعالى في خلقه منذ
بدء الخليقة وتطور البشرية من االقتصاد االسري الى اقتصاديات االمم والشعوب والى ما شاء
ﷲ تعالى  ،وھذا العنصر االول من عناصر االنتاج وكيفية التصرف بھا  ،اما العنصر الثاني فھو
العمل نجده في المقطع ) فأھبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله ( اذ تتضمن كلمة يعمر عنصر
العمل والتنظيم بكل ابعادھما االستراتيجية  ،التخطيطية والتنفيذية  ،وبكل الماديات وغير
الماديات ومقومات مؤسسات الدولة  ،وكلمة )نسله( تشير الى راس المال البشري وتنميته بكل
ابعاده ومكوناته وما يمتلكه العدد السكاني والديمغرافي من قدرات وامكانيات جسدية وفكرية
وخبرات ومھارات ومعرفة  ،الشباع الحاجات بما يتوافق وضوابط الشريعة االسالمية التي تتسم
بالعدالة والكفاءة والجودة وبناء االنسان واالرتقاء به من خالل التصاقه بعالم الملكوت بروح
االخالق والحقوق .
أما ما يخص التوزيع  Distributionوالذي يعني قسمة االموال على افراد المجتمع  ،كمكافأة
على دخولھم في العملية االنتاجية كل حسب مجھوده او دوره وخبرته وكفاءته والمؤھالت
والقدرات التي يحرص على تنميتھا  ،وعادة ما يختلف التوزيع حسب النظام االقتصادي القائم
تبعا للملكية وعوامل االنتاج  ،فالراسمالية التي تعتمد على الملكية الفردية تتسم بطابع االنانية
وتغليب مصالح الطبقة المالكة وھي االقلية على حساب االغلبية  ،بينما نجد التوزيع في النظام
االشتراكي يعتمد العمل  ،عامل االنتاج الوحيد حيث يتساوى الجميع  ،وبھذا يقتل الدافع والموھبة
نحو االنتاج  ،وتصادر الدولة الجھود لتتحول الى راسمالي وحيد وكبير تمتلك بذلك عناصر
االنتاج والتوزيع بحسب ما تراه مالئما لخططھا المركزية  ،اما في االسالم فاالمر يختلف تماما ،
اذا التوزيع يتبع نظرية قوامھا ان الملك  ±والعباد مخولون بالتصرف فيھا  ،والتوزيع يتم وفق
العدالة والرحمة والشفقة  ،وان يراعي المنتج والمتصرف بعناصر االنتاج  ،حقوق المالك وھو
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ﷲ تعالى ليردھا الى عياله وھم الفقراء وتنمية موارد المجتمع والمحافظة عليھا  ،كما ان السماء
تتدخل وبشكل مباشر في كل مناحي الحياة ومنھا عملية التوزيع من خالل نظرية التسخير
والرزق ) نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا () ) ، (٤٠قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء
)(٤١

من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فھو يخلفه وھو خير الرازقين (

وغيرھا من االيات

الكريمات  ،نجد في االية االخيرة ان توزيع عناصر االنتاج وعوائده يخضع الى توازن خفي من
جھة المالك وھو ﷲ تعالى وھو متعلق بالمشيئة واالرادة  ،وكذلك ما ينتج من استخدامھا فھناك
فسحة للمنتج والكلف في كيفية توزيعھا وفق الضوابط الشرعية وحتى ھذه العوائد تتعرض
للمحق والخسران عند االمتناع عن توزيعھا او التمادي والطغيان والظلم من قبل ﷲ تعالى في
حاالت كثيرة ومشھودة نعھدھا جميعا  ،ووفق ھا المذھب ذھب امير المؤمنين في تقسيم وتوزيع
الدخل ) وقدر االرزاق فكثرھا وقللھا  ،وقسمھا على الضيق والسعة فعدل فيھا ليبتلي من اراد
بميسورھا ومعسورھا وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيھا وفقيرھا () ، (٤٢وبھذا يكون منھجه
)ع( في التوزيع منھج الشريعة الغراء ينطلق بان الملك  ±وتوزيع الدخل القومي والفردي وفق
مساھمة الشخص في االنتاج ولكن بعدالة وانصاف واخراج الحقوق الشرعية التي اوجبھا ﷲ في
اموال االغنياء  ،يقول )ع(  ) :ان  ±في كل نعمة حقا  ،فمن أداه زاده منھا  ،ومن قصر فيه
)(٤٣

خاطر بزوال نعمته (

 ،فعناصر االنتاج وتوزيع مردوداته بعد التداول ھي وديعة ﷲ تعالى

عند خلقه  ،الھدف منھا بناء التكامل النفسي واالخالقي وااليماني في الدنيا لييحقق نعمة
االستخالف والتعمير واشباع الحاجات الضرورية له وللمجتمع وتحقيق الدورة االقتصادية
وتطوير االنتاج ونموه وتحقيق الضمان والتكافل االجتماعي والقضاء على الفوارق الطبقية ،
ولكي يكون مؤھال للدخول في نعيم االخرة والجلوس في مصاف االنبياء والمالئكة المقدسين
وحسبنا كالمه )ع( ) وقدر االرزاق فكثرھا وقللھا وقسمھا على الضيق والسعة  ،فعدل فيھا ليبتلي
من اراد بميسورھا ومعسورھا  ،وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيھا وفقيرھا (). (٤٤

المطلب السادس
الحوافز الضريبية والفساد االداري لقوله )ع(  ... ) :الناس كلھم عيال على الخراج
وأھله  ،وليكن نظرك في عمارة االرض أبلغ من نظرك في استجالب الخراج  ،الن
 ٤٠سورة الزخرف  ،اآلية . ٣٢
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ذلك ال يدرك اال بالعمارة  ،ومن طلب الخراج بغير عمارة  ،أخرب البالد وأھلك
العباد (

)(٤٥

الضrrريبة  Taxفrrي القrrوانين الوضrrعية ھrrي الفريضrrة النقديrrة المتوجrrب دفعھrrا جبrrرا مrrن الشrrخص
المعنوي )الدولrة والمؤسسrات والشrركات ( أو الحقيقrي ) االفrراد (  ،بحسrب نظrام تضrعه الدولrة
للجبايrrة مrrن ھrrذه الجھrrات لالسrrتعانة بھrrا لسrrد نفقاتھrrا العامrrة  ،وتقrrديم الخrrدمات  ،وحمايrrة نظامھrrا
وامنھrrا  ،وھrrي احrrدى وسrrائل السياسrrة االقتصrrادية للحكومrrات  ،وقrrد عانrrت المجتمعrrات مrrن ھrrذه
الضرائب  ،التي باتت تتحايل على القوانين للتھرب مrن الضrرائب  ،حتrى اسrتقر راي العديrد مrن
الrrدول علrrى ابتrrداع النظrrام الجديrrد  ،وھrrو التقليrrل مrrن الضrrرائب وذلrrك طمعrrا بتشrrجيع االسrrتثمار
المحلrrي والrrوطني وتقليrrل الع rبء الضrrريبي والسrrعر الضrrريبي  ،وھrrو مrrا يسrrمى بنظrrام الحrrوافز
الضريبية التي تعرف علrى انھrا  ) :نظrام يصrمم فrي اطrار السياسrة الماليrة للدولrة بھrدف تشrجيع
االدخrrار او االسrrتثمار  ،علrrى نحrrو يrrؤدي الrrى نمrrو االنتاجيrrة القوميrrة وزيrrادة المقrrدرة التكليفيrrة
لالقتصrrاد  ،وزيrrادة الrrدخل القrrومي نتيجrrة قيrrام المشrrروعات الجديrrدة او التوسrrع فrrي المشrrروعات
القائمة () ، (٤٦كماعرفت بانھا  ) :مختلrف التيسrيرات الضrريبية التrي يمنحھrا المشrروع لالنشrطة
المختلفة لتحقيق اھداف معينة () ، (٤٧فالحوافز الضريبية تعني استخدام الضرائب كسياسة لتحفيrز
االشخاص على اتباع سلوك معين او نشاط محrدد يسrاعد علrى تحقيrق اھrداف الدولrة حيrث يمكrن
األخذ بضريبة معينة او تحديد اوعيتھا ومستوى اسعارھا  ،او عن طريق مrنح اعفrاءات دائمrة او
مؤقتrrة  ،او تخفrrيض اسrrعار الضrrريبة  ،او السrrماح بترحيrrل الخسrrائر وتحديrrد الفتrrرة الزمنيrrة التrrي
يسrrمح خاللھrrا بالترحيrrل  ،يمكrrن بكافrrة تلrrك الطrrرق ان تحقrrق السياسrrة الضrrريبية ھrrدفھا بزيrrادة
االستثمار او تنمية االدخار ،الذي تنعكس اثrاره علrى المسrتثمر االجنبrي والمحلrي باتخrاذھم قrرار
االسrrتثمار فrrي البلrrد الrrذي يrrوفر ھrrذه الحrrوافز  .وقrrد سrrبق موالنrrا ومقتrrدانا )ع( الشrrرق والغrrرب ،
بكتابه الكريم الى عاملrه علrى مصrر مالrك االشrتر )رض(  ،بالتشrديد بتفقrد احrوال الرعيrة وعrدم
فrrرض الخrrراج الrrذي بrrه قrrوام الدولrrة والمجتمrrع قبrrل اعمrrار الrrبالد والبنrrى التحتيrrة لھrrم وتشrrجيع
االسrrتثمار ودفrrع العجلrrة االقتصrrادية  ،اذ مrrن المعلrrوم ان الخrrراج مrrا يخrrرج مrrن االمrrوال او مrrن
االرض ويختلف مقدارھا بحسrب نوعيrة االرض وريعھrا واسrتثمارھا ونوعيrة المحصrول وتrدفع
سنويا بعد الموسم  ،ويعد رافrد مrالي يصrب فrي خزينrة الدولrة) ، (٤٨ونجrد فrي قولrه )ع( حرصrه
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 ٤٦د .صباح نعوش  ،ازمة المالية الخارجية في الدول العربية  ،دار الھدى للثقافة والنشر  ،دمشق ١٩٩٨ ،م  ،ص. ٣٩
 ٤٧د .عبد الباسط وفا  ،نحو تطوير شامل لنظام الضريبة على ارباح شركات االموال في مصر  ،مجلة كلية الحقوق  ،جامعة حلوان ،
العددان  ، ٦ ،٥يناير -يونيو ٢٠٠١م  ،ص. ٨٤
 ٤٨د .ابراھيم سلمان الكروي  ،د .عبد التواب شرف الدين  ،المرجع في الحضارة العربية االسالمية  ،مطبعة ذات السالسل  ،الكويت ،
١٩٨٧م  ،ص. ٢

على اخالقية جباية الضرائب وظروفھrا ومتطلباتھrا الزمانيrة والمكانيrة  ،واخالقيrة القrائمين علrى
جبايتھrا وامrانتھم ونrزاھتھم النھrrم االمنrاء علrى المصrلحة العامrrة  ،وفrي المقابrل نجrده )ع( يؤنrrب
عامله على خيانته االمانة  ،الذي يعكس الفساد االداري والمالي ووجوب الرقابة الحزم معه يقrول
)ع( ) :بلغني أنك جردت االرض  ،فاخذت ما تحت قrدميك  ،واكلrت مrا تحrت يrديك  ،فrارفع الrي
حسابك  ،واعلم ان حساب ﷲ اعظم من حساب الناس (). (٤٩
لھذا تحرص الrدول علrى ان تتضrمن تشrريعاتھا االقتصrادية الكثيrر مrن الضrمانات والمزايrا التrي
تيسر تحقيق الغايات االقتصادية وغير االقتصادية  ،اذ فrرض الضrرائب يrؤدي الrى تقليrل ھrامش
الربح الذي يحصrل عليrه نتيجrة اسrتثمار اموالrه  .كمrا تھrدف الحrوافز الضrريبية الrى زيrادة حجrم
المدخرات المحلية  ،وذلك باعتبار ان ھذه الحrوافز تزيrد تلقائيrا مrن الrدخل المتrاح لالفrراد  ،وھrو
االمر الذي يسمح لھم بتوجيه جزء من الزيادة التي حدثت في دخولھم لالدخار  ،خاصrة فrي حالrة
ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع االدخارية  .اال ان ھذا االمر ال يستقيم دائمrا  ،ففrي الوقrت الrذي
نجد ان الھدف من تجميع المدخرات ھو مساھمتھا فrي عمليrات االسrتثمار والتنميrة  ،كمrا نجrد ان
بعrrض القrrوانين تمrrارس اعفrrاء المrrدخرات مrrن الضrrرائب  ،كالعوائrrد التrrي يحصrrل االشrrخاص
الطبيعيrrون عrrن الودائrrع وحسrrابات التrrوفير بrrالبنوك المسrrجلة فيھrrا وشrrھادات االسrrتثمار واالدخrrار
وااليداع التي تصدرھا تلك البنوك  ،وعن الودائع وحسابات التrوفير فrي صrناديق التrوفير وفوائrد
البنوك  ،مما يؤدي الى تشجيع االدخار فقط علrى حسrاب االسrتثمار ،فاالصrل ان يكrون فrي نظrام
الضرائب تحفيزا لالستثمار  ،بل تعrد عمليrة مغrايرة لالسrتثمار والتنميrة  ،الن فيھrا تشrجيعا علrى
الكسrل وعلrrى عrrدم المخrrاطرة  ،فrاذا مrrا كrrان راس المrrال مضrمون والفائrrدة مضrrمونة والمخrrاطرة
معدومة والكل معفrى مrن الضrرائب  ،فلمrاذا يعمrل المrدخر؟ فالrدول التrي كانrت تتوقrع انھrا تخrدم
االقتصاد باعفاء المدخرات من الضرائب  ،نجدھا تضر به اكثر ،نتيجة تجمع المليارات المعطلة،
خاصrrة اذا كانrrت الفائrrدة عاليrrة علrrى االقrrراض بحيrrث ال تغطrrي االربrrاح المتوقعrrة  ،الفوائrrد التrrي
يدفعھا المستثمرون  ،لذا ينبغي النظر عند وضع قانون الضرائب على انھا اداة تخطيطية وليسrت
اداة تمويلية فقط  ،باعتبار السياسة الضريبية اداة من ادوات التدخل االقتصادي لتحفيrز االسrتثمار
الrrى جانrrب سياسrrة النفقrrات العامrrة وبالتكامrrل معھrrا  ،انطالقrrا مrrن وحrrدة السياسrrة الماليrrة  ،وعلrrى
السياسة الضريبية تشجيع العملية االنتاجية وتحفيز االستثمار  ،فاذا اخذنا بھذا المعنى فعلى الدولة
فرض الضرائب على الثروة السائلة  ،كي تشجع على االستثمار  ،ثم تخف تدريجيا لعوامل معينة
تقررھا السياسة المالية  ،فاذا ما ارادت تشجيع االنتاج الزراعrي  ،فrتخفض حينھrا الضrريبة علrى
االنتاج الزراعrي  ،وذلrك لتشrجيع توجيrه رؤوس االمrوال نحrو االسrتثمار فيrه  ،واذا كrان الھrدف
 ٤٩نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٤١٢

تشجيع صناعة معينة فتخفض ضريبة ھذه الصناعات  ،على ان تفرض الضريبة في كل االحوال
على االصول االنتاجية او على االنتاج مثل الزراعي والصناعي  ،ولكن ال تفرض علrى الrربح ،
وذلك لعدة اسباب منھا :
اوال  :السھولة في جبايتھا  ،فاذا كانت جبايrة الضrريبة مrن رأس المrال فانrه ال يوجrد أي اخrتالف
بين المستثمر والممول  ،ومن السھل جدا ان نعرف رأس المال الموجود  ،او حجم االنتاج فيسrھل
جبايتھا منھما وال مجال لالختالف فيھما .
ثانيا  :تحفيز الممولين على اختيار المجال الناجح لالستثمار  ،الن الممrول سrيدفع ضrريبة سrواء
ربح ام خسر  ،مما يضطره لبذل اقصى جھده في البحث عن المجال المربح .
ثالثrrا  :ان ھrrذه الضrrريبة وقrrد خضrrعت لھrrا جميrrع عناصrrر الثrrروة تصrrيب االمrrوال وتحفrrز علrrى
تثميرھrrا  ،حتrrى ال تاكلھrrا الضrrريبة المتكrrررة  ،علrrى خrrالف ضrrريبة الrrدخل التrrي ال تصrrيب اال
االموال العامة المستغلة  ،وتفلت منھا رؤوس االموال المكتنزة) . (٥٠بينما نجrد ان االمrام )ع( فrي
الوقت الذي يعطي الحرية وضrع الشrروط الدقيقrة لجبايتھrا منعrا للفسrاد االداري والمrالي ورعايrة
لحقrrوق المrrواطن بrrل شrrمل حتrrى حقrrوق الحيrrوان فrrي ھrrذه التوجيھrrات  ،يقrrول )ع(  ) :ال تrrروعن
مسلما  ،وال تجتازن عليrه كارھrا  ،وال تاخrذن منrه اكثrر مrن حrق ﷲ فrي مالrه  ،فrاذا قrدمت علrى
الحي فانزل بمائھم من غير ان تخالط أبياتھم  ،ثم امrض الrيھم بالسrكينة والوقrار حتrى تقrوم بيrنھم
فتسلم عليھم  ،وال تخدج بالتحية لھم  ،ثم تقول  :ارسلني اليكم ولي ﷲ وخليفته آلخذ منكم حrق ﷲ
في اموالكم  ...فان قال قائل  :ال  ،فال تراجعه ....من غير ان تخيفه او توعده او تعسrفه او ترھقrه
فخذ ما اعطاك من ذھب او فضة  ،فان كان له ماشية او ابل ...فال تدخل عليھا دخول متسلط عليه
وال عنيف به  ،وال تنفرن بھيمة وال تفزعنھا وال تسوءن صاحبھا فيھا ( ) ± (٥١درك يا موالي يrا
بن ابي طالب  ،لو لم يكن اال ھذه الكلمات لكفى  ،انه يشرع علم النفس الضريبي  ،ثم يسrتمر )ع(
في ارشاداته الرائعة في كيفية جمع الخراج والفيء الذي يؤخذ بغير قتال والغنrائم التrي تؤخrذ مrن
امrrوال الكفrrار فrrي الحrrرب او بغيrrر قتrrال  ،مسrrتخدما بrrذلك التربيrrة الذاتيrrة دافعrrا للشrrبھة والفسrrاد
االداري والمالي عن جباة الضرائب الذي ينشأ من التماس المباشر بين المrواطن والموظrف عrادة
) من غير ان تخالط ابياتھم ( مستخدما اسلوبا في غايrة الرقrة والروعrة فrي تربيrة الrنفس للمكلrف
وادارات الدولrrة  ،وعrrدم اخافrrة الحيrrوان والرفrrق بھrrا  ،مrrن خrrالل التوعيrrة الفقھيrrة واالعالميrrة
والثقافية  ،ال ھوادة فيھا لدافعي او مانعي دفع الحقوق الماليrة كالزكrاة والخمrس علrى حrد سrواء )
ثم ان الزكاة جعلت مع الصالة قربانا الھل االسالم  ،فمن اعطاھا طيrب الrنفس بھrا  ،فانھrا تجعrل
 ٥٠د .مرسى حجازي  ،الزكاة والضرائب على المسلمين وغير المسلمين  ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز لالقتصاد االسالمي ،
السعودية ،م ،١٩ع ١٤٢٧ ،١ھـ٢٠٠٦/م  ،ص. ٦٧
 ٥١نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٣٨٠

لrrه كفrrارة ومrrن النrrار حجrrازا ووقايrrة  ،فrrال يتبعنھrrا احrrد نفسrrه  ،وال يكثrrرن عليھrrا لھفrrه  ،فrrان مrrن
اعطاھا غير طيب النفس بھا  ،يرجrو بھrا مrا ھrو افضrل منھrا  ،فھrو جاھrل بالسrنة مغبrون االجrر
ضال العمل  ،طويل الندم () ، (٥٢ان ھrذا القrول يعrد مدرسrة فrي التربيrة والتrأثير علrى مكنوناتھrا
وتوجييھا نحو الخير ودفعھا بكل حب ورجاء بالثواب  ،كما ان فيھا لقمrة الفقيrر واسrتمرار عجلrة
الحياة برمتھا  ،والتخفيف من طغيان رؤوس االموال  ،اضافة لما مر فان للحوافز اھمية بالغة في
تحقيق الجوانب االقتصادية االخرى المتعلقة بالدخل الفردي  ،كاعفاء الحد االدنى الالزم للمعيشrة
ومراعاة االعباء العائلية  ،وذلrك بrان تراعrى التشrريعات الضrريبية حrد الكفايrة  ،فrاذا زاد الrدخل
الشخصrrي عrrن الحrrد الrrالزم للمعيشrrة  ،فتفrrرض الضrrريبة علrrى مrrا زاد عrrن ذلrrك القrrدر الrrالزم
للمعيشة ،اما اذا نقص عن حد الكفاية فيعفى من الضرائب) ، (٥٣كما يرى علماء المالية ان للrديون
تأثيرا على المقدرة التكليفية  ،بسبب اعباء الrديون  ،ولrذا يrرون وجrوب خصrم اعبrاء الrديون مrن
الدخول المرتبطة بانتاج الدخل نفسه قبل فرض الضريبة  ،كالديون التي تستقرض النتاج السrلع ،
فتخصم ھrذه الrديون مrن اجمrالي الrدخل الrذي يحصrل عليrه المكلrف حتrى تفrرض الضrريبة علrى
الrrدخل الصrrافي) ، (٥٤يقrrول )ع( ) ...فrrان اسrrتقالك فاقلrrه  ،... ،وال تاخrrذن عrrودا وال ھرمrrة وال
مكسورة وال مھلوسة  ،وفي موضع اخر يقول )ع( واصدع المال صدعين ثم خيره  ،فrاذا اختrار
فال تعرضن لما اختاره  ،ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره  ،فاذا اختار فال تعرضن لما اختrاره ،
فال تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق ﷲ في مالrه() ، (٥٥وھكrذا يسrاعد النظrام الضrريبي فrي
منھج االمام )ع( على استقرار الدولrة دون اثقrال كاھrل المrواطن بالضrرائب المزدوجrة والرسrوم
المبني على االنسانية  ،ففلسفة الضريبة عنrده )ع( ھrي للتخفيrف مrن طغيrان راس المrال والعامrل
المساعد لالنفاق العام وبناء النظام االجتماعي المتوازن  ،وليس الغرض منه االنتقrام مrن فئrة مrن
اجل فئة  ،بل الھrدف االسrمى منrع االنكمrاش والكسrاد ودفrع عوامrل التبrاطؤ االقتصrادي وتحجrيم
مشاريع محددة ضمن قطاعات معينة وبناء متطلبات الرفاھية للمجتمع .

المطلب السابع
االصالح االقتصادي لقوله )ع(  ) :وايم ﷲ  ،ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال
عنھم اال بذنوب اجترحوھا  ،الن ﷲ ليس بظالم للعبيد  ،ولو ان الناس حين تنزل بھم النقم ،

 ٥٢نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٣١٧
 ٥٣د .عبد العال الصكبان  ،علم المالية العامة  ،دار الجمھورية  ،بغداد  ،ط١٩٦٣ ، ١م ،ج. ٢٩٩/١
 ٥٤د .محمد حلمي مراد  ،مالية الدولة  ،مطبعة نھضة مصر  ،الفجالة  ،ط١٩٦٤ ، ١م  ،ص.٢١٧-٢١٥
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وتزول عنھم النعم  ،فزعوا الى ربھم بصدق من نياتھم  ،ووله من قلوبھم  ،لرد عليھم كل
)(٥٦

شارد واصلح لھم كل فاسد (

ان الوقوف على كل مفردات االقتصاد والبحث عنھا ومقابلتھا في كلمات نھج البالغة  ،لھو امر
شاق يحتاج الى مجموعة من الباحثين ويحتاج البحث فيه الى مجلدات  ،وكذا فان استخالص
منھج متكامل من مضامين النھج المبارك يحتاج الى وقفات وتأمل ودراسة مستفيضة  ،ولكن ما
ال يدرك كله ال يترك جله  ،يمكننا في ھذا المطلب الختامي ان نستعرض الھم خصائص المنھج
التي لم نتطرق اليھا  ،لتكتمل بھا صورة االنعاش واالصالح االقتصادي المنشود  ،الذي ما زالت
البشرية تتعثر في الھداية اليه  ،وابرز مالمح ھذا االصالح ھو :
 -١تھذيب صور السلوك االقتصادي للبشرية التي تعد انعكاسا لالستجابة الزمانية والمكانية
والفكرية والخبرات والتوقعات والدخل الثابت والمتغير والمنافسة والطمع واالحتكار وحب
التملك واالستقرار السياسي واالقتصادي والضمان االجتماعي وغيره  ،المؤثرة في البناء النفسي
والحركي  ،فمنھا ما يتمثل بسلوك قويم  ،ومنھا ما يتمثل بسلوك منحرف  ،الذي يؤثر على
الحركة االقتصادية  ،الذي يدخل ضمن علم النفس االقتصادي والمالي والتسويقي وخالفه  ،ولكن
ابراز المنھج االمثل من بين البرامج المتداولة يحتاج الى دراسة المنھج االسالمي بدقة وااليمان
بالغيب قبل كل شيء  ،لقد اختصر الكتاب الحكيم االقتصاد في آيتين ) وال تجعل يدك مغلولة الى
عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا  ،ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه
)(٥٧

كان بعباده خبيرا بصيرا (

 ،وفيھا يتمثل التوازن االقتصادي باجلى معانيه  ،وھناك ربط

اقتصادي – اجتماعي  ،دنيوي آخروي ال ينفك عن بعضھا البعض  ،فعلى البشرية ان ترضخ
لھذه الحقيقة واال ستبقى تتخبط في حيرتھا وتجاربھا االقتصادية الفاشلة وازماتھا المتكررة  ،يقول
)ع(  ) :فمن استطاع منكم ان يلقى ﷲ تعالى وھو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالھم  ،سليم
)(٥٨

اللسان من أعراضھم  ،فليفعل (

 ،والدليل االخر على وجوب االستقامة في السلوك

االقتصادي االنساني االجتماعي واالخالقي قوله )ع(  ) :فمنع من االحتكار  ...وليكن البيع بيعا
سمحا بموازين عدل واسعار ال تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع  .....،ثم استوص بالتجار
وذوي الصناعات وأوص بھم خيرا  ،المقيم منھم والمضطرب بماله  ،والمترفق ببدنه  ،فانھم

 ٥٦نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص.٢٥٧
 ٥٧سورة االسراء  ،االية . ٣٠
 ٥٨نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٢٥٤

مواد المنافع واسباب المرافق () ، (٥٩وقوله )ع(  ) :ال ميراث كاالدب  ،وال قائد كالتوفيق  ،وال
تجارة كالعمل الصالح  ،وال ربح كالثواب  ،وال ورع كالوقوف عند الشبھة (). (٦٠
 -٢الوعي االقتصادي للفرد والمجتمع واالمانة والضمان االجتماعي  ،ورعاية حقوق الفقراء
وعدم التبذير واالسراف واالدخار واالستھالك الرشيد يقول )ع(  ) :أقل ما يلزمكم  ±أال
تستعينوا بنعمه على معاصيه ().(٦١
 -٣احترام الملكية الفردية والعامة والحرية االقتصادية المنضبطة بثوابت الشريعة وعدم الظلم
واحترام حقوق الفرد والمجتمع والدولة وااللتزام بنصوص الشريعة فيما يتعلق في المواريث
والديات وكل ما يتعلق بالحقوق المالية  ،وقد توعد ﷲ الظالمين لحقوق االخرين  ،اذ ان المجتمع
السوي ھو الذي ينعم بالعدالة وممارسة حقوقه بكل انسيابية ليحقق التوازن النفسي واالقتصادي
في المجتمع  ،ثم ان ھناك حكما الھية ال نعرف اسرارھا او عللھا من تحديد النسب المفروضة ،
فان للشارع المقدس حكمة في كل شيء يجب االيمان به واتباعه  ،يقول )ع( ) :ومن ظلم عباد ﷲ
كان ﷲ خصمه دون عباده (). (٦٢
 -٤االھتمام بالصدقات المستحبة ،وان كانت غيرمفروضة على المسلم  ،اال أن ﷲ تعالى امتدحھا
في كتابه المجيد قال عزمن قائل ) :والذين في اموالھم حق معلوم  ،للسائل والمحروم () (٦٣فالحق
المعلوم غير الزكاة وھو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله حسب طاقه وسعة ماله ان شاء
في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء كل شھر  ،ومن يتفحص الكتاب المجيد يجد نصوصا
تكاد تصل الى درجة الوجوب في دفع الصدقات والھبات ورعاية اليتيم واطعام المسكين ) فذلك
الذي يدع اليتيم  ،وال يحض على طعام المسكين () ، (٦٤وكذلك قوله تعالى  ) :كال بل ال تكرمون
اليتيم  ،وال تحاضون على طعام المسكين (

)(٦٥

فھذا العتاب القاسي من رب الجاللة لعباده ،

وكلمات النفي مع التأكيد بكال تبرز عتاب المولى عز وجل القاسي على المترفين لتركھم ھذا
الواجب  ،وفي الجانب االخر نجد ان القرآن يشكر ويمدح الراحمين للمستضعفين في المجتمع من
)(٦٦

الفقراء والمساكين ) إن االبرار يشربون من كأس كان مزاجھا كافورا (

الى اخر االيات

الكريمة  .ولعل من أھم دواعي الصدقة ھو نفي الفقر والكفر من المجتمع في حالة عدم كفاية
الموارد المخصصة لنفي الفقر في المجتمع او امتناع اصحابھا من دفع الحقوق الواجبة التي مر
 ٥٩نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٤٣٨
 ٦٠نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص.٤٨٨
 ٦١نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٥٣٣
 ٦٢نھج البالغة  ،مرجع سابق  ،ص. ٤٢٨
 ٦٣سورة المعارج  ،اآليتان . ٢٥-٢٤
 ٦٤سورة الماعون  ،اآلية . ٣-٢
 ٦٥سورة الفجر  ،اآليتان .١٨-١٧
 ٦٦سورة االنسان  ،اآلية  ٥ومابعدھا .

ذكرھا كالزكاة والخمس والخراج او خيانة بيت المال واموال المسلمين كما يحدث في العديد من
دولنا االسالمية في عصرنا الراھن  ،وبذلك يفتح االسالم ابواب الخيرات لخاصة اولياء ﷲ تعالى
دون من أعماھم البخل واالنا والجشع والطمع  ،ومن االھداف االخرى للصدقات ھو تقليل
الفوارق الطبقية في المجتمع والمساواة الى حد ما بين الفقير والغني في المأكل والمشرب
والملبس والمسكن  .وتعد صدقة السر وصدقة الليل من ابرز المصاديق على تكامل الشخصية
االسالمية وترفعھا عن الملذات الدنيوية  ،وكم راينا من المحسنين من خرج من نصف امواله
وربما اكثر دون ان يعلم بھم احد وذلك تأسيا بأھل بيت العصمة )ع( واالنبياء  ،فقد خرج االمام
الحسن )ع( من امواله اكثر من مرة  ،وحمل االمام السجاد )ع( على كتفه الشريف الطعام
والصدقات سرا وليال حتى بان أثر تلك االحمال في كتفه  ،وتصدق االمام الصادق )ع( بأربعين
دينارا ولم يكن عنده سواه  ،وكان االمام الرضا )ع( يفرق جميع امواله في خراسان كل يوم
عرفة  ،كما ان من االھداف المرجوة للصدقات والھبات ھو رفع نفسية الغني وشعوره بأنه قوة
فعالة في حفظ المجتمع االسالمي  ،فھذا علم النفس يؤكد على ان اساس الصحة العقلية في
اشتراك االنسان في النشاط االجتماعي وشعوره بانه يؤدي نفعا لمجتمعه  ،كما ان الصدقات
الطوعية تجعل االنسان يتحلل من عبادة المال  ،وسيطرته على فكر االنسان ونفسيته واصابته
باالمراض نتيجة ھذا التفكير  .اما اآلثار الوضعية للصدقات في الحياة الدنيا ناھيك عما يترتب
عليھا من أجر وثواب في الحياة االخرى  ،ھو دفع الفقر والمرض والموت والبالء .
وقد برزت للبحث العديد من االفكrار فrي ترتيrب منrافع الصrدقات  ،وھrو اسrتثمار امrوال الصrدقة
بإذن اصحابھا في اوقاف معينة على سبيل حصر االصل وتسبيل المنفعة  ،وذلك بrان توضrع فrي
اوقاف معينة ترجع بالفائدة على الفقراء وتبقى في نفس الوقت صrدقة جاريrة الصrحابھا بrدال مrن
ان تدفع مرة واحدة بالعمر  ،ويمكن ان يتفق جماعة من المؤمنين في تكوين ھذه الصناديق لتشمل
رعايrrة الجانrrب التعليمrrي والصrrحي او االنسrrاني او نشrrر علrrوم ومعrrارف اھrrل البيrrت )ع( داخrrل
وخrrارج عالمنrrا االسrrالمي  ،ويمكrrن تطrrوير ھrrذه الفكrrرة لتشrrمل تجميrrع ھrrذه الصrrناديق فrrي بنrrك
لالعمال الخيرية او بنك للباقيrات الصrالحات تحrت اشrراف ورقابrة القrائمين علrى التبرعrات ممrا
سيوفر فرص عمل ايضا للعاطلين عن العمل .
 -٥ان التدرج والترتيب في تطبيق المنھج االقتصادي عند االمام علي )ع(  ،يعتمد على تغيير
نمط الحياة االجتماعية والثقافية واالخالقية للمسلمين  ،وھذا يستدعي التخلي عن المحرمات
واجتنابھا  ،والتحلي بمكارم االخالق والتزين بھا  ،ليحصل على الحالة االيمانية التي يستطيع ان
يكون المرء ربانيا عارفا او ما يسمى بالتجلي  ،تھون عنده الدنيا ولذاتھا حتى ال تساوي عنده
شيء مقابل رضا ﷲ تعالى  ،لذا فالسياسة المالية والنقدية عنده عبارة عن مباديء سامية تساوق

في معناھا ترك الربا او ما يسمى بالفوائد المصرفية  ،ويدفع الزكاة بكل محبة وسرور  ،وھكذا
في كل الفرائض المالية والعبادية .

الخاتمة
وأخيرا فاني أتمنى ان يكمل المشوار بعدي العديد من الباحثين والمجدين في ذلك المضمار ،
بسبب سعته وتشعبه وعمق مفرداته  ،وحسبي أني اجتھدت في بذل االسباب التي تخرجه
بالصورة التي تليق به  ،أسال ﷲ سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا ھذا مقبوال عنده  ،موصوال به ،
وال يحرمنا اجره  ،وينفعنا بما علمنا  ،وينفع المجتمع  .ومن ﷲ تعالى نستمد العون  ،انه نعم
المولى ونعم النصير .

