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يهدف هذا البحث إىل توضيح معيارية العالقات احلاكمة لسلوك اإلنسان يف عالقته خبالقه أوالً، 
وهي . البشر الذين يتفاعلون معه ثالثًا من هغي ويف عالقته بالكون الذي يعيش فيه ثانًيا، ويف عالقته مع 

أبعاد نظرية ثالثة حتدد جمال علم االقتصاد اإلسالمي، ومتثل الرؤية االقتصادية اإلسالمية اليت يثبت البحث 
أهنا الرؤية املعيارية هلذه العالقات مقارنة مع الرؤية اليت تبنتها النظرية االقتصادية املعاصرة وبنت عليها 

 .لعلمية وآرائها الفكريةقوانينها ا
 :وقد توصل البحث إىل النتائج التالية

الُ   النشالاال االقتصالادي  - تنعكس قضية التوحيد على الُبعُد اإلمياين التعبدي لالقتصاد اإلسالالمي وُتكسب
 بُعًدا ماديًا وروحياً؛

أساسالالالالالها التسالالالالالال ي  بالطبيعالالالالالة هالالالالالي عالقالالالالالالة توا نيالالالالاله، اإلنسالالالالالانيعتالالالالالت االقتصالالالالالاد اإلسالالالالالالمي أن عالقالالالالالالة  -
والكون نسال  حاجالة وقيمالة ل، الر، وأن الظالواهر اال تالليالة  اإلنسانواالست الف، مما جيعل كاًل من 

 هي انعكاس الحنرف السلوك البشري عن القوانني املعيارية؛
ترتكالالا العالقالالة بالالني اإلنسالالان واإلنسالالان يف االقتصالالاد اإلسالالالمي علالالى بعالالد تعالالاملي أ القالالي  الالدد طبيعالالة  -

 .بني األنا واآل ر، والفرد واجملتمع يف عالقة تأثيية متبادلةالعالقة 
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Abstract: 

This research aims to clarify the standardization of the relationships 

that governs human behavior with respect to his Creator first, with the 

universe in which he lives a second, and with others human whom they 

interact with him. These three dimensions determine the theoretical 

framework of the Islamic economics, and its vision. The research confirms 

the vision that accommodates standardized relationships in comparison with 

the vision of contemporary economic theory and its integral Laws and 

intellectual thoughts. 

The research has come to the following conclusions: 

- Tawhid (Monotheism) is a faith issue denotes worshiping that 

implies materialistic and spiritual dimensions in Islamic Economics 

activities ; 

- In Islamic economics, the relationship of man and nature is a 

balanced one based on harnessing “Taskheer” and succession  

“Istikhlaf” that makes both mankind and the universe a system of 

mutual need and value for each other. Therefore, any imbalances 

phenomena reflect the deviation of human behavior from 

standardized laws ; 

- The relationship between men in the Islamic economics depends on 

ethics specifying the nature of the relationship between the ego and 

the other, the individual and society in an interdependence 

relationships. 

Key words: Islamic economics, human behavior, human relationship, The 

dimension of faith in worship, Environmental dimension, The dimension of 

moral manipulation. 

 
 



لعمارة جمال .د  
دراسة مقارنة ) االقتصاد اإلسالميمعيارية العالقات الحاكمة للسلوك البشري في 

 (مع النظرية االقتصادية المعاصرة
 

9 

 

 :ةـمقدم
يعتت علم االقتصاد من العلوم اإلنسانية اليت هتتم بدراسة الفعل اإلرادي لإلنسان يف اجملتمع، إنتاجا 

، والساللوك (أو القصد)الغاية : مهاعلماً أن الفعل اإلرادي لإلنسان يتكون من عنصرين . واستهالكا وتو يعا
 . وهو املظهر اخلارجي للفعل

وقالالد أغفلالالت النظريالالة االقتصالالادية املعاصالالرة هالالذه احلقيقالالة، وركالالات دراسالالتها علالالى الظالالواهر املاديالالة، مثالالل 
ندرة املوارد االقتصادية وعملية اإلشباع املادي للحاجات اإلنسانية والد ول واألسالعار واألربالاو وغالي  لال  

أن املسالالتهل  يتالالوا ن  -علالالى سالالبيل املثالال -هر املاديالالة، دون أن تتعالرل للفعالالل اإلرادي، فهالالي تقالررمالن الظالالوا
عندما  صل على السلع واخلدمات اليت حتق  له أقصى إشباع لرغباتاله، ال يتقيالد يف  لال  إال بد لاله املتالاو 

مالن اخلبائالث ن نافعالة أم  هل هي من الطيبالات أم: وأسعار السوقية للسلع، أما عن طبيعة السلع اليت يقتنيها
ضارة ن وهل جتاو  املستهل  حدود االعتدال والقوامن أو هالل حصالل علالى حالد الكفايالة أو دون الكفايالة ن 
وهل أنف  املستهل  د له أوال على األشياء الضرورية أم أنه جتاهل  ل  وأنف  د لاله علالى الكماليالاتن   

روع ن كالل  لال  ال يالد ل يف جمالال البحالث، هل حصل على د له من طري  مشروع أم مالن طريال  غالي مشال
وال يعين عامل االقتصاد الوضعي، فقد طغت الصفة املادية على علم االقتصاد املعاصر، فما يهماله هالو بلالو  

 1 .احلد األقصى لإلشباع احلسي
ولالالذل  فهالالو  الالدد موضالالوع االقتصالالاد السياسالالي يف املعرفالالة املتعلقالالة كومالالوع الظالالواهر املكونالالة للنشالالاال 

دي لإلنسالالالان يف اجملتمالالالع، أي النشالالالاال اخلالالالاز ب نتالالالاو وتو يالالالع السالالاللع واخلالالالدمات الالالاليت حتقالالال  إشالالالباع االقتصالالالا
بالني اإلنسالان والطبيعالة مالن ناحيالة، وبالني : ويظهر هذا النشاال يف شكل عالقة مادوجالة. رغبات أفراد اجملتمع

 2 .اإلنسان واإلنسان من ناحية
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لإلنسالالالان، فالتصالالالور اإلسالالالالمي يالالالت  حقيقالالالة وأمالالالا االقتصالالالاد اإلسالالالالمي ف نالالاله يهالالالتم بالفعالالالل اإلرادي 
اإلنسالالان ومنشالالأه ومصالاليه، ودوره يف هالالذه األرل، وغايالالة وجالالوده، واسالالتعداداته الكامنالالة الالاليت يواجالاله  الالا هالالذا 

لالالاله ليالالالنهف باخلالفالالالة عالالالن اه يف  -بالالال  ن اه -الالالالدور، و قالالال   الالالا هالالالذه الغايالالالة، والتناسالالال  بينالالاله وبالالالني الكالالالون
والعالقالالة بينالاله وبالالني  الئالال  .   مالالع الكالالون املتوافالال  مالالع اسالالتعداداته -بحانهسالال -األرل، معانالالا عليهالالا مالالن اه

اه يف عامل الغي  وعامل الشهادة، والصراع الذي البد أن يواجهه مع الشاليطان ومالع نفساله، والكالدو الالذي 
 3 .البد أن يكدحه يف األرل ليؤدي دوره، وينوح يف ابتالئه باحلياة واملوت، ويرجع إىل ربه كاسبا أجورا

إن هذه احلقائ  األساسية تؤلف يف جمموعها مقومات التصور اإلسالمي اليت تالْنشئ للمساللم تصالورا 
ويت  هذا التعامل يف األبعاد الثالثة لالقتصالاد اإلسالالمي، ألن .  اصا للوجود كله يتعامل معه على أساسه

ا، ويقالومم  الا، أوهلالا البعالد اإلميالاين السلوك البشري حتكمه ثالثة عالقات أساسية، تتحدد وظيفته يف احلياة  
التعبالالدي الالالالذي هالالالو جتسالالاليد لعالقالالالة اإلنسالالالان خبالقالالاله؛ وثانيهالالا البعالالالد البيئالالالي الالالالذي يتحقالالال  مالالالن  الالالالل عالقالالالة 

 .اإلنسان بالطبيعة؛ وأ يا البعد التعاملي األ القي الذي يعكس عالقة اإلنسان باإلنسان
 : إشكالية البحث

االميانية والتعبدية والتعاملية األ القية احلاكمة للسلوك البشري : الثالثةما مدى معيارية العالقات 
 يف االقتصاد اإلسالمين

 :ومن  الل هذا السؤال ميكن صياغة األسئلة الفرعية التالية
ما هي طبيعة وحدود ومتطلبات عالقة اإلنسان خبالقه وباإلنسان وبالطبيعة يف النظرية  -

 قتصاد اإلسالميناالقتصادية املعاصرة ويف اال
االميانية والتعبدية والتعاملية األ القية على أوجه النشاال : ما مدى تأثي العالقات الثالثة -

 االقتصادين
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 : أهمية البحث
 . النظري املقارن، ويف حتديده جملال علم االقتصاد اإلسالمي هدبعتكمن أمهية البحث يف ب

 :أهداف البحث
يهدف هذا البحث لتوضيح أوجه االتفاق واال تالف بني علم االقتصاد املعاصر وعلم االقتصاد 

 .وال علم االقتصادكاإلسالمي فيما يتعل  
 : منهج البحث

بالنظر إىل الطبيعة النظرية واملقارنة والشرعية للبحث ف نه يعتمد يف معاجلته لإلشكالية الرئيسية 
 :رعية هلا على املناهج التاليةالسابقة الذكر واألسئلة الف

ويست دم لتوضيح املفاهيم النظرية والعالقات اليت حتدد جمال علم : املنهج الوصفي التحليلي -
 .االقتصاد املعاصر وعلم االقتصاد اإلسالمي

من  الل استقراء الوحي اإلهلي، واالستفادة من الرتاث احلضاري : املنهج املعريف يف اإلسالم -
 .مي، فقًها وفكرًاللموتمع اإلسال

ويست دم ملقارنة جمال كل عالقة من عالقات الثالثة يف علم االقتصاد املعاصر : املنهج املقارن -
 .مع اجملال الذي  دده علم االقتصاد اإلسالمي لتل  العالقة

 :دراسات سابقة
مل يعثر الباحث على دراسة مقارنة عن معيارية العالقات احلاكمة للسلوك البشري يف االقتصاد  
 .  اإلسالمي

 :وما كت  عن العالقات احلاكمة للسلوك البشري يف االقتصاد االسالمي، وجماله وموضوعه، ورد يف
الطبيعة : ، وقد تناولت "طبيعته وجماالته: االقتصاد اإلسالمي: "دراسة للدكتور حسني غامن بعنوان -

وهي دراسة . الذاتية لالقتصاد اإلسالمي، ونطاق هذا العلم وموضوعه، وجماالت حبثه النظرية والتطبيقية
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نظرية تأصيله قيمة، توسعت يف حتديد عدة جوان  هامة من االقتصاد اإلسالمي، وبينت طبيعتها 
 .  و صوصيتها مقارنة مع النظرية االقتصادية املعاصرة

، وتشرتك "الوسطية االقتصادية يف اإلسالم: "دراسة لألستا  الدكتور رفعت السيد العوضي بعنوان -
هذه الدراسة مع هذا البحث يف حتديد العالقات احلاكمة للسلوك البشري عند حماول الكات  دراسة 

استنتاجها من  اجلوان  التأصيلية للوسطية االقتصادية يف اإلسالم، فقد أشار إىل أن األسس اليت ميكن
منهج املعرفة، وعالقة اإلنسان باإلنسان، وعالقة اإلنسان : الوسطية واليت ميكن تفعيلها يف االقتصاد هي

 . بالكون
 . وقد استفاد الباحث من هاتني الدراستني فيما خيدم األجااء اليت تتقاطع مع حماور حبثه

قتصاد وموضوعه، وجماالت البحث يف نطاق علم اال: "وأما دراسة الدكتور الطاهر قانه املوسومة
، فقد ا تار هلا الباحث مد اًل مغايرًا للمنهوية املعتمدة يف حبثنا، األمر الذي جعل "االقتصاد اإلسالمي

 . االستفادة منها إلثراء هذا البحث منعدمة
وتتمثل االضافة اليت تقدمها هذه الدراسة يف حتديد العالقات الثالثية اليت  رز من  الهلا 
االقتصاد اإلسالمي على حتقي  األثر اإلجيايب لتنظيم السلوك البشري، وحماولة إبرا  معيارية هذه العالقات 

 . املعاصرة احلاكمة للسلوك البشري يف االقتصاد اإلسالمي، مقارنة بالنظرية االقتصادية
 :خطة البحث

 :لتحقي  أهداف البحث، ويف ضوء الفرضية املوضوعة له، مت تقسيم البحث إىل ثالثة عناصر هي
 ؛البعد اإلمياين التعبدي لالقتصاد اإلسالمي أو عالقة اإلنسان بربه -
 ؛البعد البيئي لالقتصاد أو عالقة اإلنسان بالطبيعة -
 . نسان باإلنسانالبعد التعاملي األ القي أو عالقة اإل -
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 .البعد اإليماني التعبدي لالقتصاد اإلسالمي أو عالقة اإلنسان بربه: الفرع األول
متثالالل مقومالالات التصالالور اإلسالالالمي يف جمموعالالة احلقالالائ  العقيديالالة األساسالالية الالاليت تُنشالالأُ يف عقالالل املسالاللم 

ا يقالالوم بالالني هالالذا الوجالالود وقلبالاله  لالال  التصالالور اخلالالاز للوجالالود، ومالالا وراءه مالالن قالالدرة مبدعالالة وإرادة مالالدبرة، ومالال
 4 .وهذه اإلرادة من صالت وارتباطات

والبد للمسلم من معرفة حقيقة مركا اإلنسان يف هذا الوجود الكوين، وغاية وجالوده اإلنسالاين، فمالن 
وحالالدود عالقتالاله خبالقالاله و الالال  هالالذا  هالالذه املعرفالالة يتبالالني دور اإلنسالالان يف الكالالون، وحالالدود ا تصاصالاله كالالذل ،

ولالذل  كانالت  5 .ألنه علالى  لال  يتحالدد مالنهج حياتاله، ونالوع النظالام الالذي  قال  هالذا املالنهج. الكون مجيعا
 .عالقة االنسان بربه هي أقدس العالقات

إن األلوهيالة . ومن هنا ف ن التصور اإلسالمي يفصل فصال تاما بالني طبيعالة األلوهيالة وطبيعالة العبوديالة
ال تتعدد، وهي ألوهية اه سبحانه، والعبودية تتمثل يف كل ما وراء  ل  من خملوق أوجده اه، وهو واحدة 

وبذل  َعرمَف املنهج اإلسالمي البشر ب هلهم الواحد . مكفول يكفله اه، وهو متأثر يتحرك ويتغي بقدر اه
ألن . ملشالاعرها اخلفيالة، ومقتضالياهتا العمليالةتعريفا عميقا لتكون هذه املعرفة موحية باقتضاء العبودية، منشئة 

هذه احلقيقة هي القاعدة اليت تقالوم عليهالا عقيالدة املساللم، والاليت ينبثال  منهالا تصالوره، وفالوق  لال  فال ن تأثيهالا 
 6 :يف السلوك البشري ال يعادله تأثي ألهنا

ويف تصحيح كالل   ات اثر حاسم يف تكوين اعتقاد اإلنسان وتقوميه، ويف سالمة تصوره وتطيه، -
 ؛احنراف أصاب الضمي البشري أو يصيبه

 ؛ ات اثر حاسم يف الشعور واخلل  والسلوك الفردي واجلماعي، على مدار التاريخ -
 ات اثر حاسم يف احلياة الواقعية للبشالر، بكالل مالا فيهالا مالن قاليم ومالوا ين، ومالن أنظمالة وأوضالاع،  -

 .ومن سياسة واجتماع واقتصاد
                                                 

 .11سيد قط ، مرجع ساب ، ز  - 4
  .4، ز 9ال  ،1996 ،1146دار الشروق، : القاهرة. خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتهسيد قط ،  - 5
 .  ما بعدهاو  91، ز ، مرجع ساب ، مقومات التصور اإلسالميسيد قط  - 6



لعمارة جمال .د  
دراسة مقارنة ) االقتصاد اإلسالميمعيارية العالقات الحاكمة للسلوك البشري في 

 (مع النظرية االقتصادية المعاصرة
 

14 

 

ية التوحيالالد هالالي قضالاليته األوىل وقضالاليته الكالالتى، وبالالذل  سالالل  إىل الالالنفس ولقالالد اعتالالت اإلسالالالم قضالال
وواجهها يف كل جماالهتا، وجعلها قاعدة االعتقاد والعبالادة، وقاعالدة اخللال  والساللوك،  ،البشرية كل مسالكها

 .وقاعدة النشاال السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وقاعدة العمل واجلااء يف الدنيا واآل رة
البعد االقتصادي لفكرة التوحيالد وعمليتاله علالى جممالل الساللوك البشالري " االست الف "  ومتثل مقولة

 .واحلضاري
والتوحيد بوصفه عملية إعادة بناء للسلوك البشري إمنا يكون مثمراً حينما جيسده اإلنسان يف أفعاله 

يالد ميالد اإلنسالان بتصالوره فالتوح. وا تياراته وحينما يتلبس اإلنسالان صالفة اخلالال  وهالو يبالين العالامل ويبالين نفساله
للوجالالود بوصالالفه معرفالالة، وميالالده بالالاافاات علالالى السالاللوك املعيالالاري بوصالالفه قيمالالة، وميالالده بتنالالامج العمالالل بوصالالفه 
علمالالا، وميالالده بالطاقالالة علالالى اإلبالالداع بوصالالفه حيالالاة، وباالسالالتدامة بوصالالفه قالالدرة، وميالالده باحلريالالة بوصالالفه ا تيالالاراً 

انعقالالالدت أواصالالالر الصالالاللة بالالالني اه واإلنسالالالان كالالالون اه هالالالو  وإرادة، وميالالالده بالتكامالالالل بوصالالالفه وحالالالدة، وبالالالالكالم
املرسل واإلنسان هو املتلقي، ومن اخلطاب اإلهلي يبدأ اإلنسان جهاده احلضاري يف عمالارة الكالون يف إطالار 

 7 .مهمته االست الفية
ومالالالن هالالالذه احلقيقالالالة الكالالالتى، يكتسالالال  االقتصالالالاد يف اإلسالالالالم بعالالالدا إميانيالالالا تعبالالالديا، يعطالالالي للنشالالالاال 

ادي عمقا بعيد املدى، يتمثل يف التسالليم املطلال  واالنقيالاد التالام ه تعالاىل، وإحالالة األسالباب والنتالائج االقتص
 8 .إليه سبحانه

ويوضح هذا املعىن شيخ اإلسالم ابن تيمية عند تطرقاله لظالاهرة ارتفالاع األسالعار واهفاضالها، ك حالدى 
الغالالء بارتفالاع األسالعار والالر خن باهفاضالها و :" يقالول اإلمالام ر اله اه: ظواهر النشاال االقتصادي لإلنسان

مها من مجلة احلوادث اليت ال  ال  هلا إال اه، وال يكون شيئا منها إال كشيئته وقدرته، ولكالن هالو سالبحانه 
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قد جعل أفعال العبالاد سالببا يف بعالف احلالوادث كمالا جعالل قتالل القاتالل سالبباً يف مالوت املقتالول، وجعالل ارتفالاع 
 9 ....".لم العباد، واهفاضها قد يكون بسب  إحسان بعف الناساألسعار قد يكون بسب  ظ

وهذا يعين أن البعد اإلميالاين يقتضالي أن ال يسالقل الباحالث مشاليئة اه، ألن األسالباب كلهالا مالن اه، 
. ولالذل  قالد أحالال شاليخ اإلسالالالم كالل األسالباب وكالل النتالائج إىل اه سالبحانه وتعالالاىل. والنتالائج كلهالا إىل اه

ل  أيضا قضيتني هامتني غالبا مالا يتواهلهالا البالاحثون، ومهالا قضاليتا االبالتالء والفتنالة، ومهالا مالن وأضيف إىل  
 .احلقائ  اليت تقوم عليها احلياة، ويشكالن جانبا هاما من جوان  البعد اإلمياين لالقتصاد

نظمالالة واحلقيقالالة اهلامالالة الالاليت ينبغالالي أن نشالالي إليهالالا يف هالالذا املوضالالع أن النشالالاال االقتصالالادي يف ظالالل األ
االقتصالالادية التقليديالالة واملعاصالالرة، يقتصالالر علالالى حتقيالال  املصالالاس املاديالالة فقالالل، سالالواء كانالالت هالالذه املصالالاس املاديالالة 
هالالي حتقيالال  أكالالت قالالدر مالالن الالالربح كمالالا هالالو الشالالأن يف االقتصالالاد الرأ الالاا، أو إشالالباع احلاجالالات العامالالة وحتقيالال  

 . الر اء املادي كما هو الشأن يف االقتصاد االشرتاكي
 ظل االقتصاد اإلسالمي فال ن النشالاال االقتصالادي ال ميكالن إال أن يكالون ماديالا، غالي أناله ال وأما  يف

يغفل اجلان  الروحالي يف الكيالان البشالري، ومقتضالى  لال  هالو االجتالاه بالنشالاال االقتصالادي إىل اه سالبحانه 
شالالعور بالرضالالا حالالي، والوتعالالاىل ابتغالالاء مرضالالاته و شالاليته، ممالالا يضالالفي علالالى  لالال  النشالالاال الطالالابع اإلميالالاين والرو 

 .واالطمئنان
ونل خن من هذا أن كل نشاال مادي أو دنيوي يباشره اإلنسان، هو يف نظالر اإلسالالم عمالل روحالي 

فاإلميالالان يف اإلسالالالم لالاليس إميانالالا جمالالردا ولكنالاله . أو أ الالروي طاملالالا كالالان مشالالروعا، وكالالان يتوالاله بالاله إىل اه تعالالاىل
ع، وحسالن املعاملالة ومالد العالون للغالي، أي مالرده يف إميان حمدد مرتبل بالعمل واإلنتالاو، والعالدل وحسالن التو يال

النهايالالة لتحقيالال  النفالالع العالالام، وتعمالالي الالالدنيا وإحياؤهالالا، وأن يالالنعم اجلميالالع خبياهتالالا،  لالال  ألنالاله حبسالال  التصالالور 
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اإلسالمي ف ن اإلنسالان هالو  ليفالة اه يف أرضاله، وأناله مطالال  دائمالا بالأن يرتفالع إىل مسالتوى اخلالفالة بتعمالي 
 10 .وتس ي طاقاهتا خلدمته واألجيال القادمة الدنيا، وإحيائها

ألن التوحيد هو عمليالة تُلهالم الساللوك البشالري القالدرة علالى تفوالي الطاقالات اخلالقالة الكامنالة فياله، يف 
مالالالن حيالالالث هالالالي عمليالالالة تكامالالالل بالالالني الالالالوحي والعقالالالل لتحديالالالد مكانالالالة . عمليالالالة بنائيالالالة دائمالالالة اإلبالالالداع والتوالالالدد
فالالوحي هالو مصالدر التصالور واملعرفيالة الكليالة والغايالات اإلهليالة، والعقالل هالو  اإلنسان ودوره يف عامل الشالهادة،

أداة االنسان يف معرفة عامل الشالهادة ومالا فياله مالن سالنن وقالوانني علالى مسالتوى الكالون أو التالاريخ أو االنسالان 
 11 .أو اجملتمع

ة إىل فكالر ومن هنا كان الوحي اإلهلي هو أول وأهم مصدر للمعرفة يف االقتصاد اإلسالمي باإلضاف
وهذا األمر هو موضع اتفاق من الذين كتبوا عن االقتصاد اإلسالمي فقًها مثل ابن تيمية، . اإلنسان وجتربته

ويعالالين  لالال  أن االقتصالالاد اإلسالالالمي باعتمالالاده علالالى املصالالادر . ومالالن الالالذين كتبالالوا عنالاله فكالالرًا مثالالل ابالالن  لالالدون
 12. ا  صوصياهتاالثالثة  ق  أعلى كفاءة وظيفية، مؤسسة على رؤية كلية هل

كمالالا تنطلالال  فلسالالفة االقتصالالاد اإلسالالالمي مالالن أمهيالالة تالالأثي قاعالالدة التوحيالالد علالالى السالاللوك والتصالالرفات 
البشالالرية، وخباصالالة دور العوامالالل النفسالالية واملعنويالالة الالاليت مصالالدرها الشالالريعة اإلسالالالمية يف التالالأثي علالالى املتغالاليات 

 13 .االقتصادية كاإلنتاو واالستهالك وغيمها
ملي هو رسالة اه للبشرية كي تدرك نظام العامل، وهو  ذا ينطوي على أبعاد معرفيالة إن التوحيد الع

وعملية واسعة املدى، وبعيدة التأثي يف السلوك احلضاري لإلنسان على مجيع األصعدة، ويف مقدمتها اجملال 
 .االقتصادي
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 البعد البيئي لالقتصاد أو عالقة اإلنسان بالطبيعة: الفرع الثاني
ة هالالي الكيالالان املالالادي الالالذي  الاليل باإلنسالالان مالالن أرل ومالالا حتتويالاله يف بطنهالالا، وجالالو  الاليل  الالا، الطبيعالال

فاإلنسان يتأثر بالبيئة الطبيعيالة الاليت حتاليل باله، ويتوسالد  لال  يف شالكل حياتاله، . وقوى الطبيعة الكامنة فيها
إلنسالالاين، يالالؤثر فيهالالا وباملقابالالل فالال ن الطبيعالالة هالالي موضالالوع العمالالل ا. وفعاليتالاله االقتصالالادية، ومسالالتواه االجتمالالاعي
 . لتكون أكثر مالئمة لوجوده وتلبية حلاجات

إن هالذه الوظيفالة الاليت يؤديهالا اإلنسالان جتالاه الطبيعالالة، وتؤديهالا الطبيعالة جتالاه اإلنسالان، هالي الاليت تت هالالا 
 .العالقة املتبادلة بني الطرفني يف ظل األنظمة االقتصادية على ا تالف مذاهبها

 عالقة اإلنسان بالطبيعة في األنظمة االقتصادية المعاصرة :أوال
تعتالالالت النظريالالالة االقتصالالالادية املعاصالالالرة، يف وجههالالالا املاركسالالالي، أن اإلنسالالالان كالالالائن مضالالالاد للطبيعالالالة     ال 

فينظالالر إىل بالالذل جهالالده وقالالواه بشالالكل واع، . يسالالتكني هلالالا، وال يعتمالالد عليهالالا، ولالاله حاجالالات تدفعالاله إىل احلركالالة
لى ما يشبعها، أي أن اإلنسان مدفوع للقيام بعمل موضوعه الطبيعالة، وهدفاله إنتالاو للحصول من الطبيعة ع

 14. ما هو ضروري إلشباع حاجاته
كما يعرف اإلنتاو، يف املاركسية، بأناله عمليالة كفالاو ضالد الطبيعالة، يشالارك فيهالا جمموعالة مالن النالاس، 

 15 .إلنتاو حاجاهتم املادية، وتقوم على أساسها كل العالقات
نظالالالرة الوضالالالعية للعالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان والطبيعالالالة، علالالالى أهنالالالا عالقالالالة تنالالالاقخن وصالالالراع، نظالالالرة إن هالالالذه ال

ا تالليه، ال تقوم على أساس علمي، ألهنا تعتالت اإلنسالان نسال  حاجالة، بينمالا الطبيعالة نسال  قيمالة، أي أهنالا 
يلتالام اإلنسالان  تطل  من الطبيعة أن توفر لإلنسان ما  تاو إليه، إلشباع رغباته اليت ال حدود هلا، دون أن

حنوها بأية قواعد أو ضوابل، وقد ترت  على هذه النظرة الالواقعية فكرة الندوة اليت تشكل حمورا أساسيا يف 
النظرية االقتصالادية، وهالي فكالرة ا تاللياله تالاعم أن الطبيعالة شالحيحة، وأن علالى اإلنسالان أن يقهرهالا ويساليطر 
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وهالي النظالرة الاليت تبنتهالا املدرسالة الرأ اليالة، والاليت  16 .يالةعليها لكي  صل منها على ما يشبع رغباتاله الالهنائ
 .يف ظلها نشأ وتطور علم االقتصاد أو االقتصاد السياسي

ومالالالن اجلوانالالالال  اهلامالالالالة للعالقالالالة بالالالالني اإلنسالالالالان والكالالالون، قضالالالالية إضالالالالفاء املعالالالىن علالالالالى الظالالالالواهر الكونيالالالالة 
ا، ومن   فهي غي قابلة للفهم، إن الفكر الوضعي يذه  إىل أن هذه الظواهر عمياء ال إدراك هل. وفهمها

وهكذا يفصل الفكالر الوضالعي . على  الف الظاهرة اإلرادية، أي احلركة اإلرادية لإلنسان اليت ميكن فهمها
بالالني اإلنسالالان وحركتالاله اإلراديالالة مالالن اجلانالال ، والظالالاهرة الالإراديالالة وحركتهالالا مالالن اجلانالال  اآل الالر، احلركالالة اإلراديالالة 

وال شالال  أن هالالذه الثنائيالالة تتصالالادم مالالع وحالالدة النظالالام . راديالالة ال ميكالالن فهمهالالاميكالالن فهمهالالا بينمالالا احلركالالة الالإ
الكوين، فضال على جتاهلها للعالقة النسقية التبادلية بالني اإلنسالان والبيئالة الطبيعيالة، األمالر الالذي يؤكالد فسالاد 

 17 .فلسفة التناقف والصراع
 عالقة اإلنسان بالطبيعة في االقتصاد اإلسالمي: ثانيا 

فالالاه الالالذي  لالال  . "لبيئالالي لالقتصالالاد اإلسالالالمي فالالال يقالالل أمهيالالة عالالن البعالالد اإلميالالاين التعبالالديأمالالا البعالالد ا
هالالذا الكالالون قالالد سالال ره خلدمالالة البشالالر وسالاللطهم عليالاله كالالا وهالالبهم مالالن أبصالالار وأ الالاع وعقالالول تسالالاعدهم علالالى 
اسالالت دام مالالالا يف الكالالالون مالالن  الالاليات، واكتشالالالاف مالالالا فيالاله مالالالن قالالالوى، واسالالالتغالل  لالال  كلالالاله يف سالالالبيل نفعهالالالم 

وأسـب  علـيك  نعمــه  ألـ  تــروا أن اخ سـخر لكـ  مـا فــي السـماوات ومـا فــي األر ) د أنفسالهم وإسالعا
كالالل مالالا يف الكالالون مالالن صالالغي وكبالالي، ومعلالالوم وجمهالالول، مسالال ر خلدمالالة البشالالر، هلالالم   18 (...ظــاهرة وباطنــه 

فالالكون مالذلل هلالم . واسالتغالل منافعاله مالا اسالتطاعوا لالذل  سالبيال احلال  يف اسالتطالع أسالراره والساليطرة علياله،
 19".ب  ن اه، وهم مسلطون عليه بأمر اه

                                                 
 .26حسني غامن، مرجع ساب ، ز  - 16
 .11-14، ز نفسهمرجع  حسني غامن، - 17
  .19سورة لقمان، اآلية  - 18
 .12 -13امل تار اإلسالمي، ز ز  : القاهرة. المال والحك  في اإلسالم، عبد القادر عوده - 19



لعمارة جمال .د  
دراسة مقارنة ) االقتصاد اإلسالميمعيارية العالقات الحاكمة للسلوك البشري في 

 (مع النظرية االقتصادية المعاصرة
 

19 

 

فاإلنسالالالان نسالالال  حاجالالالة إىل الطبيعالالالة، والطبيعالالالة مالالالن جهتهالالالا حتتالالالاو إىل اإلنسالالالان أيضالالالا، حتتالالالاو إليالالاله  
نبه بالعمل على توا هنا، لتصريف ما يتكون فيها من موارد لكي حتفظ توا هنا، وحتتاو إليه لكي يقوم من جا

كعىن أن يتعامل معها علالى النحالو الالذي ال يالؤدي إىل تلوثهالا أو اسالتنااف  ياهتالا، ومعالىن  لال  أن كالال مالن 
إن العالقالة بالني اإلنسالان . ونسال  قيمالة ل، الر يف آن واحالد. اإلنسان والبيئة الطبيعية نس  حاجة إىل اآل الر
القة توا نيه، وال ميكن أن تكون عالقالة تنالاقف أو صالراع، وال والطبيعة أو الكون يف جمموعه هي بالضرورة ع

ميكن أن تقوم على أساس ا تالليه إال إ ا احنرف اإلنسان عن املنهج اإلسالمي القالو،، أي إال إ ا احنرفالت 
 20 .عندئذ خيتل نظام الكون يف جمموعه( احلركة الالإرادية)احلركة اإلرادية عن قوانني اه 
هالالالو علالالى نقالالاليف موقالالالف  21تصالالاد اإلسالالالالمي مالالالن قضالالية فهالالالم الظالالواهر الطبيعيالالالةكمالالا إن موقالالالف االق

الفكر الوضعي متاما، فهذه الظواهر مس رة لإلنسان لكي يتمكن من القيام بدوره االست اليف يف األرل، 
 . وعندما يت لى عن هذا الدور ينقل  التس ي له إىل تس ي عليه، وهذا كله كشيئة اه وقدره

ي العميالال  الشالالامل  الفاعالالل بالالالكون واإلنسالالان وقالالوانني حركتهمالالا وتنظيمهمالالا يبالالدأ ومالالن حلظالالة الالالوع
 22 .التوحيد فعله البنائي

وهكذا يكون حلركة الظواهر الطبيعية معىن، ميكالن فهمهالا علالى أهنالا إمالا مسال رة لإلنسالان، وهالذا هالو 
سالالمية تسالاعد كثاليا يف والشال  يف أن هالذا النظالرة اإل. األصل، وإما أهنا مس رة علياله، وهالذا هالو االسالتثناء

عمليالالة البحالالث يف االقتصالالاد اإلسالالالمي، الالالذي ينبغالالي أن يقالالوم علالالى فالالرل أساسالالي وصالالحيح وهالالو أن لكالالل 
شيء يف هذا الكون غاية، ومن   يصبح باإلمكان الربل بني النشاال االقتصادي لإلنسالان وحركالة الظالواهر 

 .لى حنو ما يذه  الفكر الوضعيالطبيعية اليت ال ميكن أن تعتت من قبيل العوامل اخلارجية ع
ولكي يتحق  التوا ن الكلي الشامل للكون واإلنسان البالد أن ضضالع حركالة اإلنسالان اإلراديالة لالذات 
. القوانني والسنن اليت ضضع هلالا الظالواهر الالإراديالة، كالا يف  لال  اإلنسالان  اتاله يف جانباله العضالوي الالالإرادي
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أو بالالني قالالوانني الكالالون وقالالوانني اإلنسالالان، فاإلنسالالان والكالالون  ولالالذل  ال ميكالالن الفصالالل بالالني الكالالون واإلنسالالان،
واإلنسالالان يف حركتالاله اإلراديالالة يلتالالام بتلالال  القالالوانني، التاامالالا إراديالالا، لكالالي يتحقالال  . يكونالالان معالالا نظامالالا واحالالدا

 23 .التوا ن الكلي الشامل للكون واإلنسان
للظالالواهر الكونيالالة الالاليت يسالاليها  إننالا نسالالتطيع القالالول بوجالالود عالقالة سالالببية ووظيفيالالة بالالني احلركالالة الالإراديالة

اه كشالاليئته وبقوانينالاله، كالالالالاال والتاكالالني واألوبئالالة ونالالاول املطالالر، والالاليت تالالؤثر يف اجلانالال  االقتصالالادي مالالن حيالالاة 
 .اإلنسان، وبني احلركة اإلرادية لإلنسان

ة أي إن قواعد وأحكام اإلسالالم هالي قالوانني للحركالة اإلراديالة الاليت تنسالوم مالع حركالة الظالواهر الطبيعيال
وهذا يعين أن قواعد وأحكام اإلسالم ليست من قبيل ما ينبغي أن يكون، وإمنا هي من قبيل مالا . الالإرادية

عنالالالدما يلتالالالام . فهالالالي قواعالالالد موضالالالوعية ليسالالالت فيهالالالا قيميالالالة وال مذهبيالالالة. جيالالال ، أو مالالالا كالالالان جيالالال  أن يكالالالون
ن، وعنالدما اليلتالام املالرء بتلال  أن ما ينبغالي أن يكالون يطالاب  مالا كالان جيال  أن يكالو : اإلنسان إراديا  ا نقول

معالىن  لال  أن القيميالة ليسالت يف . أن مالا ينبغالي أن يكالون ال يطالاب  مالا كالان جيال  أن يكالون: القواعد نقول
القواعالد واألحكالالام اإلسالالمية، وإمنالالا هالي يف السالاللوك البشالالري منهالا مالالن حيالث التالالاام االنسالان أو عالالدم التاامالاله 

 24 .بتل  القواعد واألحكام
ومن أجل حتقي  أقصى التاام بقواعالد وأحكالام اإلسالالم، البالد مالن ترشاليد الساللوك البشالري يف تعاملاله 

 .مع الكون الذي يعيش فيه، من  الل وضع  حمددات إطارية إسالمية لعالقة اإلنسان بالكون
 25: وتتمثل ااددات املؤطرة للسلوك البشري جتاه الكون يف اإلسالم فيما يلي

مالالن  الالالل تربيالة اإلنسالالان علالالى أنالاله مالع كالالل مالالا يف الكالون يعبالالدون اه معالالاً، وهالالذه  :المحـدد العقــدي  .1
الوحدة العقدية تؤسس لنمو و من الوحدة بني اإلنسان والكون، جيعل اإلنسان يتعامل مالع الكالون بالأرقى 
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 .31-34، مرجع ساب ، ز االقتصاد اإلسالمي طبيعته ومجاالتهحسني غامن،  - 24
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كمالالا جتعالالل اإلنسالالان يتفاعالالل . أنالالواع العواطالالف، يتالالهلف معالاله، ويتعالالاون معالاله، ويتناسالال  معالاله، ويتكامالالل معالاله
 .ابيًّا ليتحق  عمران الكون الذي كلمف اه سبحانه اإلنسان بهاجي
وهالالذا  التالالوا ن . ويعالالين أن احلاجالالات واملالالوارد يف حالالالة تالالوا ن يف الكالالون :المحــدد العقــدي االقتصــادي .2

الكوين يستلام عقديًّا اإلميان بالتوا ن بني حاجات اإلنسان واملوارد االقتصادية اليت  لقها اه سالبحانه يف 
 .وتوظيف  ل  يف التفاؤل ونقف التشاؤم املؤسس على الندرة يف علم االقتصاد املعاصر, الكون هذا
يتطلالال  اإلميالالان بالالأن كالالالًّ منهمالالا ميثالالُل قاعالالدة مالالن القواعالالد  :إليمــان بقاعــدتي االســتخالف والتســخيرا .3

ويرتتالالال  علالالالى القاعالالالدتني إن اه سالالالبحانه قالالالد اسالالالت لف . اإلسالالالالمية الالالاليت حتكالالالم عالقالالالة اإلنسالالالان بالالالالكون
اإلنسان يف الكون ألداء وظيفة اإلعمار، وجعل الكالون مسال رًا لاله حبيالث يتيسالر لاله التعامالل معاله وتوجيهاله 

 26 .كا  ق  هذه الوظيفة
فقالالد  لالال  اه سالالبحانه مجيالالع العناصالالر  :تربيــة اإلنســان علــا نفــع الكــون لــه وعلــا جمــال الكــون .4

 ل  الكون لنفالع اإلنسالان، و لال  الالنعم : الال مة لوجود عالقة ح  حقيقية بني اإلنسان والكون، ومنها
 .اليت تؤمن احلياة الطيبة لإلنسان، و ل  الكون على هيئة مجيلة تبهج اإلنسان

 .بالسنن اإللهية لعمران الكون وتدمير البيئة وإفسادها اإليمان .5
يعالالين أن اإلسالالالم انتقالالل بالتأصالاليل النظالالري لعالقالالة اإلنسالالان بالالالكون إىل التطبيالال   :فقــه عمــران الكــون .6

 . العملي
 27 :ويست لخن مما سب  أن عالقة اإلنسان باملوارد الطبيعية املتوفرة يف الكون تقوم على قاعدتني

                                                 
قاعالالدة االسالالت الف تالالريب املسالاللم أن يتصالالرف يف الكالالون يف إطالالار االلتالالاام بالالاألوامر والنالالواهي، وهالالذا جيعلالاله يتصالالرف مالالع  - 26

املوارد على أنه مست لف يف إدارهتا ولاليس مالًكالا حقيقيًّالا هلالا، ويالؤمن أن املكافالأة علالى إدارتاله للثالروات سالوف تكالون يف 
ويرتتال  علالى قاعالدة االسالت الف التالاام املساللم . وك االقتصالادي األمثاللالدنيا واآل رة، وهو مالا يفالرل عليالة التالاام السالل

و الالذا يكالالون اإلميالالان بقاعالالدة االسالالت الف عنصالالر ضالالمان . بتطبيالال  شالالرع اه يف كالالل األمالالور، ومنهالالا األمالالور االقتصالالادية
 . لاللتاام بكل التشريعات االقتصادية اإلسالمية
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التسالالال ي، فالالالاه سالالالبحانه وتعالالالاىل سالالال ر الطبيعالالالة كالالالا فيهالالالا مالالالن مالالالوارد وثالالالروات لإلنسالالالان عالقالالالة  :األولـــا
 .ليستعني  ا على أداء وظيفته

عالقالالة اسالالت الف وهالالي عالقالالة مسالالؤولية، فاإلنسالالان مسالالؤول عالالن االسالالتفادة مالالن هالالذه الطبيعالالة  :والثانيــة
الضالالرر  الالا، مالالن أجالالل تعظالاليم  وحسالالن اسالالتغالهلا وعالالدم اهالالدارها بتلويثهالالا أو تالالدميها أو غالالي  لالال  ممالالا يلحالال 

 .املنافع املتحققة من است دام اجملتمع للموارد
 

 البعد التعاملي األخالقي أو عالقة اإلنسان باإلنسان : الفرع الثالث
إن اإلنسان ال يستطيع إشباع حاجاته، واحلفاظ على حياته إال من  الل عمل األفراد اآل الرين يف 

مالالالل أحالالالدهم اآل الالالر، ومالالالن   االالالد أن عمليالالالة اإلنتالالالاو عمليالالالة اجتماعيالالالة، اجملتمالالالع،  لالالال  أن أفالالالراد اجملتمالالالع يك
يصبح فيها عمل كل فالرد يف اجملتمالع، جالاء مالن العمالل االجتمالاعي، يتعالاون أفالراد اجملتمالع فيمالا بيالنهم، حبيالث 
يالتم عمالل كالل فالالرد مالنهم ل، الر يف صالورة تقسالاليم العمالل الالذي بفضالله يت صالالخن األفالراد يف أنالواع معينالة مالالن 

 28 .العمل
ووفالالال  هالالالذا فالالال ن اإلنتالالالاو لالالاليس عالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان والطبيعالالالة فقالالالل، وإمنالالالا هالالالو عالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان 
واإلنسالالالان أيضالالالاً،  لالالال  أن هالالالدف النشالالالاال االقتصالالالادي مل يكالالالن يف خمتلالالالف مراحالالالل تطالالالوره اإلشالالالباع املباشالالالر 

عالت الالامن،  حلاجات من يقومالون ب نتاجاله، ولالذا ف ناله ميكالن التمييالا بالني نالوعني مالن اإلنتالاو عرفهمالا اإلنسالان
 (.اإلنتاو السلعي)، وإنتاو املبادلة (أو اإلنتاو الطبيعي)اإلنتاو بقصد إشباع احلاجات املباشرة للمنتوني 

ففالالالي مرحلالالالة تارخييالالالة أوىل كالالالان اإلنتالالالاو يالالالتم بقصالالالد اإلشالالالباع املباشالالالر للحاجالالالات اإلنسالالالانية يف دا الالالل 
قتصالالادية يف مثالالل هالالذه املرحلالالة تالالال م اإلنتالالاو ، وتتطلالال  العمليالالة اال(عائلالالة، قبيلالالة، فرديالالة)الوحالالدة اإلنتاجيالالة 

 .والناتج يف الواقع ويف ضمي ووعي املنتوني
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ويف مرحلة تالية، يظهر اإلنتاو بقصد املبادلة، ويف هذه احلالة، ف ن العملية االقتصادية ترتبل بوجود 
ذي كرسالاله إلنتالالاو فالالائف اقتصالالادي، حبيالالث يبالالدأ املنالالتج يعتمالالد ال علالالى نالالاتج عملالاله فقالالل، وإمنالالا علالالى عملالاله الالال

 .السلع بغرل املبادلة أيضا
 عالقة اإلنسان باإلنسان في األنظمة االقتصادية المعاصرة: أوال

لقد جتاهلت املذاه  االقتصالادية املعاصالرة الفرديالة واجلماعيالة علالى السالواء، حقيقالة اإلنسالان، كنسال  
جتالاه حنالو الالتغالاير ميثالل وجالوده  حاجة وقيمة،  مالل بدا لاله اجتاهالا حنالو التغالاير ميثالل وجالوده كنسال  حاجالة وا

كنس  قيمة، فقد ركات املذاه  االقتصادية الفردية على اجتاه التغاير يف الفرد، وبذل  اعتتت الفرد نسال  
أمالالا املالالذاه  . حاجالالة فقالالل، بينمالالا اجملتمالالع نسالال  قيمالالة، وهكالالذا سالال رت هالالذه املالالذاه  اجملتمالالع لصالالاس الفالالرد

الالتغالاير يف الفالرد، وهالو مالا جعلهالا تعتالت الفالرد نسال  قيمالة بينمالا  االقتصادية اجلماعيالة فقالد ركالات علالى اجتالاه
 29 .اجملتمع نس  حاجة، فس رت بذل  الفرد لصاس اجملتمع

وقد كرس التحليل االقتصادي هذه الظاهرة عندما قسم النظرية االقتصالادية إىل نظريالة جائيالة تبحالث 
ونظريالالة كليالالة تبحالالث القضالالايا االقتصالالادية الكليالالة مثالالل  يف سالاللوك الوحالالدات االقتصالالادية أي األفالالراد واألسالالر،

ولالذل  عنالدما تبحالث النظريالة . االستهالك الكلي، واملستوى العام لألسعار، والصادرات والواردات، وغيها
االقتصادية املعاصرة يف سلوك اإلنسان، كمستهل  أو منالتج، تتواهالل متامالا أثالر هالذا الساللوك علالى اجملتمالع، 

وعنالدما تبحالث االسالالتهالك الكلالي أو االسالتثمار الكلالالي ف هنالا تفالرل أن كالالل . ى الكلالاليأي أثالره علالى املسالتو 
. املسالالتهلكني  ققالالون أقصالالى ربالالح ممكالالن، أي أهنالالا تتواهالالل سالاللوك األفالالراد عنالالدما تبحالالث يف القضالالايا الكليالالة
 واحلقيقالالة أن النتالالائج العلميالالة املفيالالدة، ال ميكالالن است الصالالها مالالن دراسالالات الوحالالدات االقتصالالادية كعالالال عالالن

 30 .الكليات، أو دراسة الكليات انطالقا من فرول غي واقعية عن سلوك اجلائيات
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 عالقة اإلنسان باإلنسان في االقتصاد اإلسالمي: ثانيا
ترتكا العالقة بني اإلنسان واإلنسان يف االقتصاد اإلسالمي علالى بعالد تعالاملي أ القالي  الدد طبيعالة 

وهو ما عت عناله القالرآن الكالر، يف قالول  31يف عالقة تأثيية متبادلة، العالقة بني األنا واآل ر، والفرد واجملتمع
 32".ورفعنا بعضه  فوق بعض درجات ليتخذ بعضه  بعضا سخريا: "اه تعاىل

فقالالالالالالالد سالالالالالالال ر اه البشالالالالالالالر بعضالالالالالالالالهم لالالالالالالالبعف ليسالالالالالالالتطيعوا أن يعيشالالالالالالالالوا يف مجاعالالالالالالالة منظمالالالالالالالة متعاونالالالالالالالالة،         
واالنتفالالالالاع خبياتالالالاله، واملسالالالالامهة يف بنالالالالاء حيالالالالاة إنسالالالالانية  وليكونالالالالوا أقالالالالدر علالالالالى اسالالالالتغالل الكالالالالون املسالالالال ر هلالالالالم،

 33.مرضية
وهالالذا التسالال ي التبالالادا يقالالوم علالالى أسالالاس الالالوعي بالالالذات وباملوضالالوع، أي أن الفالالرد ال ينفصالالل عالالن 

 34 .اجلماعة، وال تقوم اجلماعة إال بأفرادها
املالال سالوى الاكالاة، فقد جعل اإلسالم للفئات االجتماعيالة ااتاجالة، و ات الالد ل ااالدود، حقالا يف 

وجعلهالالالا فريضالالالة تعبديالالالة، بالالالل ميالالالنح اإلمالالالام سالالاللطات واسالالالعة للتوظيالالالف يف رؤوس األمالالالوال يف احلالالالدود الال مالالالة 
ومالالن هنالالا كالالان  35،"إن يف املالالال حقالالا سالالوى الاكالالاة: "لإلصالالالو االجتمالالاعي، فقالالد جالالاء يف احلالالديث الشالالريف

ملالالروءة واإلحسالالان، وينهالالى عالالن كالالل صالالور االقتصالالاد اإلسالالالمي اقتصالالادا أ القيالالا، يقالالوم علالالى العالالدل والر الالة وا
 .أكل أموال الناس بالباطل كالغش واالحتكار والتدليس وتطفيف الكيل واملياان والربا

إن النظالالرة اإلسالالالمية إىل الفالالرد نظالالرة تكامليالالة، تقالالوم علالالى اجتالالاهي التغالالاير والالتغالالاير فهالالو نسالال  قيمالالة 
ياله القاعالدة اإلسالالمية يف التسال ي التبالادا، وحاجة يف آن واحالد، وهالذا هالو األسالاس العلمالي الالذي تقالوم عل

فاإلنسالان  تالاو إىل غاليه للحصالول علالالى القاليم الاليت حتقال  لالاله الوفالاء حباجاتاله، وهالو ينالالتج مالن القاليم مالا  قالال  
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وقد أكدت الدراسات التوريبية احلديثة حقيقة أن اإلنسان  مل بدا له اجتالاهني . الوفاء حباجات اآل رين
 36 .و التغاير والوعي بالذات، واجتاه حنو الالتغاير والوعي باملوضوعاجتاه حن: متكاملني مها

ويقودنا هذا التحليل إىل التساؤل عن مدى قبول االقتصاد اإلسالمي تقسيم النظرية االقتصادية إىل 
نظرية جائية ونظرية كلية على حنو ما يفعله االقتصاد الوضالعين أي مالا هالو موقالف اإلسالالم مالن الفصالل بالني 

اجلائي أو النظرية اجلائية اليت تبحث يف سلوك الوحدات االقتصادية أي األفراد أو األسر، والتحليل  التحليل
الكلي أي النظرية الكلية اليت تبحث العمالة والصادرات والواردات واملستوى العام لألسالعار وغالي  لال  مالن 

 القضايا الكليةن 
 -كمسالالتهل  أو كمنالالتج-يف سالاللوك اإلنسالالان  الواقالالع أن النظريالالة االقتصالالادية املعاصالالرة عنالالدما تبحالالث

وكالالالالذل  عنالالالالدما تبحالالالالث . تتواهالالالالل متامالالالالا أثالالالالر هالالالالذا السالالالاللوك علالالالالى اجملتمالالالالع، أي أثالالالالره علالالالالى املسالالالالتوى الكلالالالالي
االسالالالتهالك الكلالالالي أو االسالالالتثمار الكلالالالي ف هنالالالا تتواهالالالل سالالاللوك األفالالالراد عنالالالدما تفالالالرتل أن كالالالل املسالالالتهلكني 

والنتيوالالالة أن دراسالالالة . والالالني  ققالالالون أقصالالالى ربالالالح ممكالالالن ققالالالون أقصالالالى إشالالالباع ممكالالالن لرغبالالالاهتم، وأن كالالالل املنت
الوحدات االقتصادية كعال عن الكليات، أو دراسة الكليالات انطالقالا مالن افرتاضالات غالي واقعيالة عالن ساللوك 

 37. اجلائيات ال ميكن أن يسفر عن نتائج علمية مفيدة
ائالي واالقتصالاد الكلالي؛ وركا كان هذا األمر أحد األسباب األولية لغياب أي رابطة بني االقتصاد اجل

ألن معظالالم أهالالداف االقتصالالاد الكلالالي قائمالالة علالالى أسالالاس األحكالالام القيميالالة، فالال  ا مل ُيسالالمح بأحكالالام قيميالالة 
لالالالة لتحديالالالد السالالاللوك االقتصالالالادي اجلائالالالي لألفالالالراد واملنشالالالهت، ليكالالالون متوافقالالالاً مالالالع حتقيالالال  اهلالالالدف، فالالال ن  مكمب

 38.تحليل اجلائي والتحليل الكلي متييا رشيدولذل  ال يبدوا أن التمييا بني ال. األهداف قد ال تتحق 
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وهالالالذا يالالالدعم نظالالالرة التكامليالالالة لإلسالالالالم إىل اإلنسالالالان باعتبالالالاره نسالالال  قيمالالالة وحاجالالالة يف  ات الوقالالالت، 
 .والنظرة اإلسالمية القائمة على العالقة التبادلية بني الفرد واجملتمع

علمالالالاً أن االقتصالالالاد اإلسالالالالمي ال ينظالالالر إىل املعياريالالالة علالالالى أهنالالالا جمالالالرد أحكالالالام قيميالالالة، ال ميكالالالن إثباهتالالالا 
 بالالالدليل التوالالرييب، ألن كالالل قيمالالة أو مؤسسالالة يؤكالالد عليهالالا هالالي جوهريالالاً هلالالا طبيعالالة العالقالالة النظريالالة بالالني هالالذه

ألنالاله يؤيالالد السالاللوك الالالذي ثبالالت يف  القيمالالة والرفالالاه البشالالري، ولالالو مل يصالالرمو بالعالقالالة السالالببية واحلكمالالة دائمالالاً،
 39. النهاية أنه يف صاس الفرد واجملتمع معاً 

 

 : خاتمة
اىل نتائج علمية دقيقالة ومميالاة، تكسال  البحالث يف االقتصالاد اإلسالالمي الدراسة لقد توصلت هذه 
 :ما يلي النتائجطبيعة  اتية  اصة، ومن هذه 

ُتكسُ  قضية التوحيد االقتصاد اإلسالمي بعًدا إميانًيا تعبالديًا، يعطالي للنشالاال االقتصالادي عمقالا بعيالد  -
املالالدى، يتمثالالل يف التسالالليم املطلالالال  واالنقيالالاد التالالام ه تعالالاىل، وإحالالالالة األسالالباب والنتالالائج إليالاله سالالالبحانه، 

اإلسالالمي الالذي يعتالت أن وبذل  ال ميكن إال أن يكون النشاال االقتصالادي ماديالاً، غالي أن االقتصالاد 
الالالالوحي اإلهلالالالي هالالالو أول وأهالالالم مصالالالدر للمعرفالالالة ال يغفالالالل مالالالا للوانالالال  الروحالالالي مالالالن أثالالالر علالالالى النشالالالاال 

 ؛االقتصادي
تالالرى النظريالالة االقتصالالادية املعاصالالرة أن العالقالالة بالالني االنسالالان والكالالون هالالي عالقالالة تنالالاقف وصالالراع، وهالالي   -

قتصالاد اإلسالالمي أن عالقالة االنسالان بالطبيعالة يف حالني يعتالت اال. نظرة ا تالليه تقوم على فكرة النالدرة
هالالي عالقالالة توا نيالاله، أساسالالها التسالال ي واالسالالت الف، وهالالي لالالذل  تعتالالت أن كالالاًل مالالن االنسالالان والكالالون 

  ؛نس  حاجة وقيمة ل، ر
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يتطل  ترشيد السلوك البشري حتقي  أقصى التاام بقواعد وأحكام اإلسالم، ومن أجالل  لال  مت وضالع  -
ة لعالقة اإلنسان بالكون، ألنه ال ميكن أن تكون العالقة بني االنسان والكون حمددات إطارية إسالمي

 ؛ا تالليه إال إ ا احنرف السلوك البشري عن القوانني املعيارية
جتاهلت النظرية االقتصادية املعاصرة حقيقة االنسان عنالدما نظالرت إلياله باعتبالاره نسال  حاجالة أو نسال   -

اال الالالر، وقالالالد انعكالالس  لالالال  يف تقسالاليمها التحليالالالل االقتصالالالادي إىل قيمالالة، مرسالالال ة بالالذل  مبالالالدأ أنالالا أو 
ويف املقابالالالل، ترتكالالالا العالقالالالة بالالالني اإلنسالالالان واإلنسالالالان يف االقتصالالالاد اإلسالالالالمي علالالالى بعالالالد . جائالالالي وكلالالالي

  .تعاملي أ القي  دد طبيعة العالقة بني األنا واآل ر، والفرد واجملتمع يف عالقة تأثيية متبادلة
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