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 قدمةامل
 

سالم على خـ  خلـا اهلل   احلمد هلل رب العاملني والصالة وال                

 ..وبعد .. وآله الطيبني الطاهرين  حممد رسول اهلل

عامل من العوامل املهمة والرئيسية ، Economics االقتصاد                

دول وجمتمعات وحضارات ، ونراه امتد  وركن من أركان قيام وبناء

عليته ليأخذ طريقه حتـى   ااـاالت املعلوماةيـة ، كمـا هـو      بفا

عليه االقتصـاد املعلومـاةو واملعلومـات االقتصـادية واسـتتماراةها ،      

ليكون منه االقتصاد املعر  والعلمـو كبيةـة حاةـنة للتنميـة     

والتطوير احلياةو ، بل حتى امتّد االقتصاد ليشمل   عاملنا املعاصر 

 ..خلارجو وغزو الفضاء االةصاالت والفضاء ا

وبهذا ةبدأ األنظمـة بكـل أشـكاوا وجااجهـا الرأةاليـة                   

Capitalism  ــةاكية ــ   Socialismواالشــ ــة ، لتضــ واملختلطــ

مـن خـالل وةـ  مـنه       امبنظورها الوةعو وما ةراه خيدم مصـاحله 

ملس ة التنمية والتطوير ، وةض  أسـلوب مناهجهـا للسـيطرة علـى     

نتــا  ، بشــكل مباشــر وغــ  مباشــر ، والســيطرة علــى وســائل اإ

 ..اإنسان واألرض والفضاء ، وما يتعلا بسبل التوزي  

ومن جهة أخرى ، وبشكل عام وخمتصر ، يبدأ مـنه  النظـام                

ــة أن     ــة  ابت ــن حقيق ــالمو م ــادا اإس ــهلل هلل ) االقتص ــه ( املل ، ومن

واجلعـل التشـريعو   التفويض اإوو على وفا اجلعـل التكـوي    
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 (َعِليٌم  َواِسٌ  َواهلُل َيَشاُء َمْن ُملَكُه ُيْؤِةو َواهلُل ( لتنظيم احلياة ، 

 .. البقرة سورة / 7اآلية  من

 بالتفويض ومنه ما يتعلا باالقتصاد بشكل عام ، ليمتد               

، ومنه يبـدأ   والعامل والدولة وااتم  للفرد واجلماعة ؛ امللكية أو

 ..الرزق ويبدأ حتمل املسؤولية ، واحلقوق والواجبات 

ووة  اإسالم بذلهلل ؛ النظام االقتصادا الذا يبدأ مـن الفـرد                 

ــات       ــ  اجلماع ــاملو م ــداده التك ــه ، وامت ــي  ب ــا ب ــة وم والبية

حــع علــى أن بــه وااتمعــات وكيانــات الدولــة الكــائن فيهــا ، و

شـوء ، و  مقـدمتها مـا    كـل   وخدمـة  يكون االقتصـاد حلمايـة  

يتعلا بندرة املـوارد ، ومـا بمـو التوافـا بـني اجلعـل التكـوي         

عليـه  للمخلوق واجلعل التشريعو الذا بمو احلقوق وما يةةـ   

 ..من الواجبات 

اإسالم بني االقتصاد والتقت  والبخل والشح ، ومـا ىل    ومّيز               

اد عن قتصاد والتدب  ، واالبتعالهلل من املصطلحات ، ليشج  على اال

علـى االقتصـاد واحلركـة االقتصـادية      خماطر ةلـهلل السـلوكيات  

 االبتعاد عن كل ما يهدد اجلوانـ  والدورة املتكاملة لالقتصاد ، و

 ..النفسية واالجتماعية ، بل رمبا يهدد السياسة وبناء الدولة 

زن واالةـزان ،  نظـام وآليـة التـوا   ،   ةشـريعه   اإسـالم  وجعل             

وجبايتهـا وةوزيعهـا   ( احلقـوق الشـرعية  )ومنه ما يتعلا بالضرائ  

بشكلها الدقيا واملستدام مبنظور انسيابية الطبقات االجتماعية ، 

واســتدامة مــا يــب  بعضــه الــبعض ومــا يتكامــل معــه كــل     

 ..موةعه 

ــر                  ــالم املتمتلــة بــالقرآن الك ــادر اإس ــن مص ــام م يم وانطالق

والسنة النبوية الشريفة ، كان املنب  الصا  ألمـ  املـؤمنني اإمـام    
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، وباخلصوص ما ورد من أ ره الـهلل  ( عليه السالم)علو بن أبو طال  

 ..  نصوص نه  البالغة 

، ( عليـه السـالم  )وجان  مـن اجلوانـ  املهمـة   معاجلاةـه                     

ــة والرئ    ــات املتكامل ــاد واحللق ــان االقتص ــة    ك ــية الداخل يس

عمليات اوندسة وىلعادة هندسـة االقتصـاد والفكـر االقتصـادا ،     

البيةـة ومـا   واملـوارد الطبيعيـة ،   واملوارد البشرية ، من ؛  هومما يشمل

ما جيرا من مؤ رات بشرية ، ، وجيرا من ةغ ات طبيعية وصناعية 

 احلاجـات وةعـدد  دخل الفرد والدخل الـوط  والقـومو ،   والتوزي  ، و

وغ هـا  ..  ومتطلباةـه  اإقليمو وعـاملو التغ  والتغي  وواإشباع ، 

 ..ومما يتعلا بذلهلل 

خمتلــف األنظمــة الوةــعية ، أن ةضــ  وــا  وهــو مــا حتــاول                

الدراسات والتحلـيالت والعالجـات ومـا يتطلـ  مـن وقايـة مناسـبة        

مـات  للمشاكل واألزمات العامة واخلاصـة ، ومنهـا املشـاكل واألز   

 ..االقتصادية 

ومـا  ، ويأخذ البحع أهدافه وأهميته مـن مكونـات الدراسـة                   

ةقوم عليه من التحديات الكائنـة عنـد ةطبيقاةـه ومـا جيـرا مـن       

ــر     ــة الفك ــن مواكب ــة م ــره الدراس ــا ةظه ــن م ــالم ع ــي ات ، فض ةغ

م  كل ما جيـرا   ةاإسالمو ومنه نه  البالغة ، وعالجاةه املتوافق

 ..املديات الزمنية واملكانية واملوقفية على 

والبّد من اإشارة ىل  أّن موةوع اوندسة وىلعادة اوندسة مـن                

املوةوعات املعاصرة املستمدة أصلها من دراسات   العلوم اإداريـة  

اليت رمبا لو السبا   وة  أساسها غ  املسبوقة   جماالت متنوعة 

ذ بنظر االعتبار لعموميـات وخصوصـيات كـل    من العلوم ، م  األخ

 ..علم ، والهلل لإلفادة من معاجلاةها 

قد ةوصل البحع السـتنتاجات وةوصـيات مـن    من حماوره ، و                 

ا أفرزةه العوملة مـن  ممشأنها أن ةكون داعمة لالقتصاد على الرغم 
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خمــاطر هــا علــى الفكــر اإنســانو ومســ ةه  ســلبياتحتــديات و

 .. قية واحلياةية التطبي

مكملة لسلسلة حبوث سـبا   هذه الدراسة ، آمالم أن ةكون              

 ..وما يتواصل ىلجنازها ، ىلجنازها أن مت 

 ..التوفيا و أستمد العون ومن اخلالا عز وجل
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 املبحث اشأول
 االقتصاد 
 والسلوك االقتصاديبني التعليم والثقافة 

 

البّد من بيان أهمية التعليم والعلـوم واملعـارف    ؛استكماالم                 

والتقافة االقتصادية وةوجه السلوك االقتصادا واملالو ، وحبس  مـا  

 :ةقتضية حمدودية البحع ، وستكون احملاور كاآلةو 

 .مدخل ومفاهيم : أوالم 

 . التعليم والعلوم واملعارف وهندسة الفكر االقتصادا:  انيام 

التقافة االقتصادية والتجارية ودورها   هندسة وىلعادة :  التام 

 هندسة االقتصاد والفكر االقتصادا

 . السلوك االقتصادا واملالو: رابعام 
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   ..مدخل ومفاهيم : أواًل 
 

العوامل اليت ةقوم عليه حضارات وةنـدر    من حداالقتصاد وا               

ل مبكوناةه التنمويـة  ض واملواصلنابحضارات ، لكونه الشريان ا

 .. اللحياة وأنشطته

وةدعمها االقتصاد وخططه ، ةقوم األعمال وبتوجهات ونظم                

املـوارد وروو   ما يتوافر مـن خمتلـف   و، املناه  اإدارية والتنظيمية 

..املعرفية و العلمية األموال

 

 

مفاهيم كمـدخل   يحوةةمن  وبهذه الدراسة املقتضبة ، البّد              

يستمد مفهومه حيع ىلنه ؛  Economicsاالقتصاد ونبدأ من ،  للبحع

الذا يع   ، Household Administrationمن املصطلح اليونانو 

ـ ن النشاط القائم كوويىلدارة أو ةدب  املنزل ،  إدارة مصـادر التـروة   ب

أو  أو حكومــة بوسـاطة اآلخـرين ؛ كـأفراد أو ااعـات أو جمتمـ      

دولة ، واملقتصد هو َمْن ُيحِسن استغالل أو اسـتتمار مصـادر االتـروة    

واستعماالةها ، مبا بقا أكرب فائدة ، وبذات الوقت ؛ احليلولة دون 

..ظهور أو ةفاقم املشاكل االقتصادية 

 

 

   آفــاق االقتصــاد ليشــمل ااــالو  عاملنــا املعاصــر ، ةوّســ              

 : جان  منه و، املعلوماةو  أو الفضاء املعلوماةو

  كل ما بسن استتماره على يشمل ؛ االقتصاد املعلوماةو

من املعلومات النادرة والقيِّمة ، بشكل بقا أكرب فائدة 

منه و، واستدامتها ألنشطة ارةفاع مردود اووأوس  استتمار ، 

                                                 
 
دار أنباء للطباعة / علم االقتصاد في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 

 . 24 – 9ص / العراق / النجف األشرف / والنشر 
2
/ لبنان  –بيروت / مطبعة الوطن /  3ط/ االقتصاد السياسي / أنور نعيم قصيرة . د: ينظر مثاًل  - 

 .وما بعدها  9ص 
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ــر     ــال املع ــمل رأ  امل ــا يش ــاك  م ــذكر ؛ هن ــدير بال ، وج

ــات  ــام ،  املعلومــات والبيان اخلــام ، واملعلومــات املصــنعة جزئي

 ..واملعلومات املصنعة بشكل ةام 

  الكن و،   آخرخمتلف وجه ل يةةسم ؛املعلومات االقتصادية 

احملور ، واملشةكة للسـابا الـذكر ، أال   الصفة املتكاملة 

ما بقا التمييـز  سهم بكل وة، وهو االقتصاد واملعلومات 

 الفاعـل ووالقيـادا والريـادا    يزألخذ الدور املتمواالختيار ، 

لتتحقـا  ، بشـكل واع  ومفيـد   واملطلوبة ، األنشطة  ةمن

 ..، حبلتها املتجددة عالية ال االقتصادية دوىاجل

،  ىلاّل النتا  املتمر للمعلومات ، وما االقتصاد املعر  والعلمو               

 .. احملقا ألهداف األنشطة والبقاء   بيةة العرض والطل 

رأ  املال املعر   يكون، اقتصادا  –حماسيب  مفهوم باجتاهو              

مؤشـر  صـاد واإدارة ، و تالعما اإسةاةيجو لالق مبنظوروالعلمو ، 

 ..استمرارية املشاري  املتنوعة به على 

النظر ِلمـا  ، ف وبتقسيم أو ةصنيف االقتصاد،  من جهة أخرىو              

ص ا خيــمبــ  Micro – Economicsجلزئــو ُيعاجلــه االقتصــاد ا

األفراد واملشاري  ، ومـا يتعلـا بقـوى العـرض والطلـ  ، واألسـعار ،       

 ..خرى من جهة وموقف املستهلهلل أو الزبون ، واختيار سلعة دون أ

وما ُيقابله من موقف املنت  وما يتجه مبؤشراةه ملستوى دواف                

 .. لتحليل االقتصادا اجلزئو االنتا  ، وما يتطلبه من ةوازن ا

؛  Mocro – Economicsاالقتصـاد الكلـو    هُيعاجل ما ماأ              

ــا  ــا يتعل ــو م ــة    ه ــة والنقدي ــراءات املالي ــادا لالج ــه االقتص حتليل

ل االقتصاد واالستقرار والنشاط ومعدل النمو االقتصادا ، ومشاك

  واالسـتخدام  ؛ كاملستوى العام لألسـعار واإنتـا  القومو أو الوط  

 ..الكلو ، وةوازن التحليل االقتصادا الكلو 



  1 

ــ               ــا    ـُوة ــيت ةواجهه ــة ال ــاكل املختلف ــة املش ــة معاجل عد أهمي

 Economics Problem  احلضارات ، ومنها املشكلة االقتصـادية 

أال وهـو   ، بأسبابها وعناصرها ، ومبـا ةتضـمنه املشـكلة احملوريـة    

ـ  Relative Scarcityالندرة النسبية  مـا ينـت  عـن     اللموارد ، ومنه

 ..فاعلية الوسائل الكفيلة إشباع احلاجات 

ىلدارة االقتصاد مـن خالوـا ةنفيـذ مـا يتطلبـه ةوظيـف       ويتم              

علـى وفـا اخلطـ     ، املوارد االقتصـادية النـادرة بالشـكل األمتـل     

 مـا يـدخل ةـمنه علـم الـنف      ، مبا فيـه  املرسومة لتحقيا األهداف 

إنتـا  السـل  واخلـدمات واملعلومـات     منـه مـا يتعلـا ب   ، واالقتصادا 

إشباع احلاجات اإنسانية املتعددة والواسعة ، وسبل ةوزيـ  النـاة    

..على اوا العالقة باإنتا  

 

 

ـ   فيسـتخدم  االقتصاد اإدارا أما                 نالتحليـل االقتصـادا ، لص

من االهتمام ،  بشكل أمتل ، واختاا القرارات العملية م  ما يتطل 

 مـا يتطلبـه مـن    بتوظيف املوارد النادرة للمشروع ، ومنه ةشـكيل 

سياسـات املشـروع ، ِلمـا لــه مـن عالقـات بالتمويـل وىلســةاةيجيات       

 ..التسويا 

 ، البيةة االقتصادية ةمن البيةة العامـة أو الكليـة  وةدخل               

ملشروع ، واحملدد بالنظـام  وةتمتل   الوس  الفاعل أو الناش  فيه ا

االقتصادا ، وما يتضمنه من األحوال االقتصادية العامة ، وما ميرُّ به 

من الظروف ، احملدد فيه معدالت التضخم والبطالة وفرص االسـتتمار  

وخصائصه   ااتم  ، ومستوى الفائدة وةغي اةها ، وما يؤ ر فيها 

ــ ــدّ   بش ــل ع ــر ، عوام ــ  مباش ــر وغ ــا كل مباش ــون  ة منه ــا ةك م

 .. ةكنولوجية وقانونية واجتماعية وطبيعية 

                                                 
 
علم النفس االقتصادي بين نهج البالغة والفكر / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر مثاًل  - 

/    – 1 / 31بتاريخ  شارك في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية الشريفة/ المعاصر 

    / 21 3 . 



    

املستويات اإسـةاةيجية   : ةؤ ر البيةة االقتصادية علىلذا و               

وىلســةاةيجية الوظــائف ، ومــا ، وىلســةاةيجية األعمــال ، للمشــروع 

،  Strategic Adaptationيةة  عليه من التكّيف اإسةاةيجو 

 ..ة احمليطة يتأ ر بالبية ام مفتوح ،والهلل لكون املشروع نظ

ذا البّد أن يتعامل املشروع م  البيةة ومن خالوا لتحقيـا  بهو              

 ..بشكل مدرو  وخمط  له األهداف املرسومة 

خطـورة مـا جيـرا علـى االقتصـاد وهندسـته وانتظـام        من و               

ور بـالظلم   ، الشـع استقراره ، حينما يدخل ةـمن الفـرض الضـرييب   

 ..، فضالم عن ارةقاع مستوى البطالة والفقر املساواة وعدم العدالة و

؛ ما يسمى عندها ةتعدد صور التهرب الضرييب ، كأن يظهر               

ــتحيتب ــاد ال ــوداء االقتص ــوق الس ــه ،  أو الس ــون في ــامالت ويك التع

 .. القوانني الضريبية والتشريعات التجارية تجن ة التجارية

كلمـا ارةفـ  مسـتوى    ، أا  طرديـة ةظهر معادلة مبنظوره و              

، كلمـا ةراجـ    واخنفـض الفسـاد االدارا واملـالو    احلرية التجارية 

 ..بالعك  ، والعك  وحتددت مساحته وجود االقتصاد التحيت 

و  خضــم مكونــات االقتصــاد ، ةأخــذ املعرفــة والةاكــم                

دور العميا والواسـ  والـال   فة واقتصاد املعرفة ، الاملعر  وىلدارة املعر

 .. نهائو 

اإنسـان املوهـوب واملبـدع واملتميـز لـدعم       وحمور كـل الـهلل                

االجتماعيـة ،   –استمرارية التنمية والتطوير والرفاهية االقتصادية 

األخالقيـة   –بكل اجتاهاةها اإنسانية ، احلضارة  –املنتجة للتقافة 

بكـل  ةقليدية ، واجتاهاةها الذكية لتوليد املعارف املتميزة ، الغ  

ــة ،  ــن قــدراةها الريادي ــة م ــوير منطلق ــة وةط ــر ةنمي ــالمة الفك س
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يم السـلوك ، بـأدوات   سـوا الـنف  وقـو   والتعليم ، وما بققـه مـن   

..وأداء عال  ومتميز متطورة 

 

 

ــتدامة                  ــة واس ــر حلماي ــا يظه ــا مم ــاء الدوهن ــهلل بن ــة متاس ول

مــادام ،  Reengineeringىلعــادة اوندســة وااتمــ  ، هــو موجبــات 

، والهلل هناك للحياة واملشاري  دينامية وحتديع وةغي ات وةبدالت 

احمللـو والعـاملو ، والعمـل     على املستوىمن أجل مواكبة التطورات 

والتحسني املستمر ، على معاجلاةها ىلسةاةيجيام ، لتحقيا الكفاءة 

جلودة واالبتكارات واإبداعات ، والتوفيا بني البيةة مستوى ارف  و

ــه مــا بالبيةــة الداخليــة و ــااخلارجيــة ، ومن ــزة ا ق لوصــول ىل  امليِّ

 .. اإبداعيةالتنافسية 

لنظـر  فضالم عن الهلل ، فمن أهداف ىلعادة اوندسة هـو ىلعـادة ا                 

ابية ، ومـا ةفــرزه مـن انســي  ة تكاملــاملاجلـذرا   حتســني القـدرة   

فاعلية   خمتلـف األمـور املاديـة وغـ  املاديـة والنفسـية       ومرونة و

والبشـــرية ، ومـــا يتعلـــا باجلوانـــ  االســـتهالكية واالدخاريـــة 

واالستتمارية ، وما يتطلبه من ىلعادة جذرية للتفك  والتصميم ، 

واالجتاهــات التطبيقيــة والعمليــات املنتجــة ومعــاي  األداء العــالو 

 ..لى أس  معاي  اجلودة ع جمريات ةقوميهو

ــا                   ــة ، وةكنولوجي ــورات التكنولوجي ــن التط ــرا م ــا جي وم

املعلومات ، ومستويات وختصصات املوارد البشـرية ونظـم وأسـالي     

واملصـّنعة  ، واملصـنعة اجلزئيـة   ، اخلـام  ؛ املعلومات بكل أشكاوا 

 ..مة التا

                                                 
 
إسكتراتيجية التعلكيم المسكتمر فكي التفكيكر ايبكداعي       / المحنكك   هاشم حسين ناصر. د: راجع مثاًل  - 

التعلككيم / شككارك بككالمؤتمر العلمككي الككهي أقامتككب جامعككة البصككرة        /واألداء العككالي لمدمككة المجتمككع   

 . 3 21/  4/  29المستمر ، بتاريخ 

ادية مستدامة ؛ البديل االبتكاري لتنمية اقتص: اقتصاد المعرفة / إبراهيم بن عبد اهلل الرحبي . د -

 –دمشق / دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع / ترجمة حسن المطروشي / سلطنة عمان أنموذجًا 

 . 2 21/   ط/ سوريا 
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ألوراق املاليــة والســل  كمــا بصــل   معلومــات ةــداول ا               

 وةذبذباةها فيما قبل ظهور االبتكار ،االستهالكية واالستتمارية 

، ومـا يعمـل مـن ةغـي ات   مكونـات األنظمـة        هوبعـد ، وأ ناءه 

االقتصادية ، وأهمية وخطورة هذا التحول على مسـتقبل األسـالي    

 تصاد وميزة النشـاط وما ينجر الهلل على االق ، التنظيمية واألنشطة

ومتطلبات  ، رف  مستوى القدرات والتحسني املستمراالقتصادا ، من 

 ..اإجناز االقتصادا 

نتجــه التنــاغم بــني العوملــة األخــذ بنظــر االعتبــار ؛ مــا يمــ                 

الشـبكة  مـا جيـرا ةـمن    و، وةكنولوجيا االةصاالت واملعلومـات  

واملؤشـرات  العنكبوةية ، وما يتداخل معهـا مـن الوشـائ  واملـؤ رات     

علــى العوامــل املتنوعــة ، ومنهــا العامــل االقتصــادا واجلــدوى       

   االقتصادية ، وما حتققه مـن االبتعـاد عـن التقليديـة والـروةني     

ســبل انســيابية االقتصــاد والفكــر االقتصــادا ، ومــا يةةــ  مــن  

 ..مستجدات الدورة االقتصادية ومكونات حلقاةها 

علـى اجتاهـات الـدخل واالسـتهالك      كما هو عليه ما يـؤ ر               

ــاز وروو  األمــوال علــى واالدخــار واالســتتمار ، ومــا يــؤ ر   االكتن

العاطلة أو غـ  املسـتتمرة ، واالختناقـات   احللقـات االقتصـادية      

 ..واملراحل اإنتاجية املتنوعة 

ــدولو                 ــل ال ــو والتموي ــل احملل ــؤ رات التموي ــد ىل  م ــا ميت وم

ألجنيب ، ومصادرها ، وما ينعك  على املنتو  احمللـو  واالستتمار ا

 ..واملنتو  املستورد ، ومنه على احلركة االقتصادية 

ىلعـادة الـتفك    ؛ بشكل عام ؛ يتطلـ  ىلعـادة اوندسـة    و             

األساســـو بطاقاةهـــا املعلوماةيـــة اجلديـــدة ، وىلعـــادة التخطـــي   

ف الوصول ىل  د، و م اجلذرا للعمليات املطلوبةوالصياغة والتصمي

معاي  األداء منه متطلبات ، وللجودة  واملستمرة التحسينات الفورية
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 العمليات كوناترحلة التفك  املب  على مالعالو ، بعد التحول مل

 ..باجتاه ةطبيقو متمر 

ةأييد ودعم اجلهـات املعنيـة ، و  مقـدمتها     ،لذلهلل يتوج  و               

توافا م  القـدرات والطاقـات واملـؤهالت والرغبـات     اإدارة العليا ، بال

املتوافرة لدى املوارد البشرية أو القوى العاملة ، وبالتزامن مـ  احملتـوى   

ــا بــ     ــا يتعل ــه م ــات ، ومن ــا املعلوم ــاةو وةكنولوجي نظم الاملعلوم

ــةاملعلوماة ــن    ي ــه م ــا يتطلب ــات ، وم ــة العملي ــة بطبيع ، اات العالق

سالي  املعمول بها   نظم العمليات ، الرغبات   التغي  للنظم واأل

فاعلــة ومنــه ىلعــداد نظــم جديــدة وةطويرهــا إعــداد العمليــات ال 

 .. واملواكبة للتطورات العاملية

ــا ب                ــا يتعل ــا م ــادية   أم ــات االقتص ــة العملي ــادة هندس  إع

Economic Processing Reengineering يسـتخدم   مـنه  هو ف

تصادية وجوهـا ، مـن جهـة ، ومـا بـدث مـن       ملواكبة التطورات االق

ــو   ــور دالل ــادا  لةط ــطلح االقتص ــة و، لمص ــارات  فاعلي  االبتك

ــرا   ــ  النظ ــال –اجلان ــالتفك  تطبيق ــديع   -و ، ب ــميم احل التص

التنفيــذا ،  –واملســتحدث لتحســني السياســات واألداء التخطيطــو 

ــا      ــادة اإنت ــل وزي ــد ، لتفعي ــتفك  جدي ــة  ، وب ــرة جوهري بنظ

..لوظيفة هادفة اةيجية وىلسة

 

 

  ةغــي  مســتوى التكــاليف هــذه  اإعــادة ســهمةورمبــا                 

وةـ   ووسـيلة شـاملة ملواكبـة التغـي  ،      امما جيعلـه اإاالية ، 

ــة    ــا املتنوع ــا  وعملياةه ــائل اإنت ــال  لوس ــد وأداء ع ــميم جدي ، ةص

ــالتوازا ــودة    ب ــا اجل ــوجو ، لتحقي ــور التكنول ــة التط ــ  مواكب م

ــاملة  ــات    والش ــة ومعاجل ــدرات أنظم ــتتمار ق ــه اس ــتدامة ، ومن املس

                                                 
 
هندسة وإعادة هندسة المجتمع بين نهكج البالغكة والفككر    / هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 

ر العكالمي األو  الكهي أقامتكب األمانكة العامكة      شارك في المكؤتمر العلمكي لمهرجكان ال كدي    / المعاصر 

 .م 2 21/    /  9 -5للعتبة العلوية المقدسة ، بتاريخ 
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ــات   ــا املعلوم ــوب وةكنولوجي ــتجدات روو  احلاس ــتتمار مس ، واس

ةكامـل البنـاء النفسـو    األموال العلمية واملعرفية ، وما بتا  مـن  

 .. واالقتصادا واالجتماعو

ــابقة ، ومــ                    ــات س ــه   دراس ــلنا ىللي ــا ةوص ــّدم ، وم ــا ةق ا وم

ــة     ــ  اللبن ــن وة ــة ، ميك ــذه الدراس ــع ه ــمن مباح ــيكامله ة س

األساسية ملوةـوع مسـتجد علـى سـاحة التقافـة االقتصـادية ، ومـا        

 ..بني ةرا نا احلضارا ، وما نعاصره من الفكر  مضامينه جيم 

 

 التعليم والعلوم واملعار  : ثانيًا 
 وهندسة الفكر االقتصادي

 

ـ واملعـارف ،  م ولعللعطاء واستدامة ا استكماالم ؛ فإّنو                 ا وقعه

ملتميز بهندسة وبناء الفكر االقتصـادا ،  الرفي  واو الداعم واملستمر

ةشـجي  االبتكـارات   يتحقا صوره التطبيقية باملبادرة ومما والهلل 

واإبــداعات واالخةاعــات ، ويســبقه ممــا يتحقــا مــن بنــاء الــنظم 

 ..اإدارية واالقتصادية املعاصرة 

وقــد أ بتــت التطبيقــات امليدانيــة املعاصــرة ، بــأّن رأ  املــال                

الفكرا والعلمـو ، واالقتصـاد املعـر  ، هـو حمقـا ومؤشـر بقـاء        

القوة االقتصادية واملاليـة للدولـة واملؤسسـات واملشـاري  املختلفـة ،      

..كونها روو  األموال احلقيقية واملستدامة 

 

 

رأ  املـال الفكـرا بشـكل عـام ، ىلدامـة      كـر و وبقـوة الف               

هندسة وىلعادة هندسة اإدارة وىلدارة التغي  املستدام ، وهو جان  من 

 ( :عليه السالم)مضمون ما يركز عليه قوله 

                                                 
 
 ..المصدر نفسب / إبراهيم بن عبد اهلل الرحبي . د: ينظر مثاًل  - 
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ـ َأالِعْلُم َيْحُرُسهلَل َو، اِل الِعْلُم َخْيٌر ِمَن امَل)                 ـ َو. اَل ْنَت َةْحُرُ  امَل اُل امَل

ـ  و َعالِعْلُم َيْزُكَو، َفَقُة النََّةْنُقُصُه  ـ  ، اِق لـى اإْنَف وُل اِل َيـزُ َوَصـنيُ  امَل

(اِلِه ِبَزَو

 

 . 

والبداية من حقيقة واقعة ، لو امتلهلل اإنسان أموال الدنيا بـال               

معرفة استتمارها واستدامتها ، فإنها متضو مبضو اإنسان ، أمـا لـو   

ه بأقـل اسـتتماره حتـى لـو كـان        واستتمر امتلهلل اإنسان العلم 

 ..نشره ، حلقا الكت  لإلنسانية ، وال يس  ةغطية حيتياةه 

وعلى الرغم من العالقـة بـني العلـم واملـال ، لكـن العلـم هـو                    

األعما اسـةاةيجيام مـن املـال ، وممـا حتملـه حراسـة العلـم ، جعـل         

ـ تمعات والدول أكتـر حتـررام واسـتقال   اا ده زمـام املبـادرة   لية ، وبي

 ..ن التحديات والتهديدات واملخاطر واحلماية م

 بنيـة السيطرة على ةعف بيةة وو، وةستمر   ردم الفجوات             

فض ، واستتمار كل الفرص والطاقات ، وةواصل الدعم خل املشاري 

لــروو   يةاالقتصــادارةفــاع مســتوى االســتتمارات و، دوران العمــل 

، وباخلصوص  اةساع فرص العملورأ  املال البشرا ، األموال ، ومنها 

حينمــا ةســتوع  البيةــة لتجعــل املنــاع الصــحو لــدعم واســتتمار  

 ..اإبداعات واالبتكارات واالخةاعات 

هنا ميكن الةكيز على الدراسة والتحليل وىلعـادة البنـاء                  

اريـة  اإدالكلو واجلوهرا ، كما هو عليه ما يتعلـا بالعمليـات   

واالقتصــادية ، ومســتوى احتياجاةهـــا ىل  املعلومــات وةقنياةهـــا ،    

ــز   ــي  املتميـ ــا للتغـ ــا ةوظيفهـ ــة ةوافـ ــتعماالةها  وكيفيـ ، واسـ

واستخداماةها الدقيقة واستتماراةها   أسالي  التنفيذ ، وما يـدخل  

 ..املواه  واإبداعات  متطلبات ةمنها من

                                                 
 
 . 495ص / نهج البالغة  - 
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االسـتقرائو السـتتمار الفـرص    ما يتوج  من التفك  منه و              

  ..كل والتطوير والتغي  واستدامة البحع ، قبل ظهور املشا

مما يعـ  عـدم ةـياع الوقـت واجلهـد واألمـوال   معاجلتهـا                    

، من التحديات الظاهرة والكامنـة  ، بل مما يتوج  الوقاية العلمية 

اجلزئـو   جلعلها منفذ الستتمار الفرص ، كما بصل عند الـتغ  

والتغي  الشامل للبيةة اخلارجية ؛ احلقيقية واالفةاةية ، ليقابلها 

 .. ما يوازن الهلل من ىلعادة هندسة ىلدارة االقتصاد واقتصاد اإدارة 

اهـات الـتفك  االسـتنتاجو    مب  علـى اجت  عنده ال يكون             

ص على االنتظار   ظهور النتائ  والعالجـات وةـياع الفـر    املعتمد

ــ  واإ ــت واملواه ــذات الوق ــي  ، وب ــوير والتغ ــداعات والتط ــ   ب ال مين

االستفادة من التفك  االستنتاجو ىلاا مـا ةطلـ  الـهلل عنـد ظهـور      

، املشــاكل واألزمــات ، ليــتم اســتتمار ىلجيابياةــه بــالنظر ملــا ســبا  

وحتليلها ودراستها ووة  احللـول وـا ومبـا يتناسـ  مـ  الـتفك        

 ..اإبداعو االستقرائو 

يدخل ةمن التغي  اجلـذرا   األداء ؛ مـا   بطبيعة احلال ، و              

يتعلا باملعلومات املطلوبة وةوقيتها ودقتها وسهولة وسرعة احلصول 

 ..عليها 

من قنوات االةصاالت الرةية وغ   التحسنييتم منه أيضام ، و              

ــذي   ــاملني ، وةش ــائف والع ــف الوظ ــني خمتل ــة ب ــذي  الرةي   وةه

العمليات ، وما يتحقا مـن صـن  واختـاا القـرارات وأدوات وأسـلوب      

 ..ومستوى االستيعاب واحتياجات وآلية التنفيذ وسرعته 

اإخفاقـات   الوقـت   والسيطرة علـى   ول ىلليه من احلدوما يؤ              

 ..لف واودر وما يؤدا للضياع اة التواملنتو  واجلودة ونسب

ـ                  االت والظـروف الفجائيـة   وما يتحقا من السـيطرة علـى احل

، وةرشـيد   ملهددة للمشروع وسبل التعامل معه وعالجـه اوالطارئة ، 

سـيتم ىلةاحتهـا ورفـ  مسـتوى      تمار املـوارد املتاحـة ومـا   وحتسني اسـت 
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ما يـتالئم مـ  رغبـات    نتائ  ، واختيار  الكفاءة ، وما يسفر عنه من

عـن األسـالي  التقليديـة للوصـول ىل       وميول املستهلهلل ، واالبتعـاد 

 ..التفوق التنافسو 

وجان  اسةاةيجو يدعم الهلل ، هو ىلبداع الفكر االقتصادا                

كتسـاب  الذا ميتل البنى الفوقية ، بعد ةرسيخ البنى التحتية مـن ا 

ــه بـــ   ــادا ومعاينتـ ــر االقتصـ ــدرات  الفكـ ــيخ القـ اخلربات وةرسـ

 ..يم واالستعدادات بالتعلم والتعل

أن يكون النتـا  الـذا   وىلبداع الفكر االقتصادا ، ميكن               

البـداعات وكـل   املواه  وا ودعم ، محاية نبتا منهيتكامل به وي

املوسـوعو الـداعم    ما هو مبتكر ، فضـالم عـن أهميـة بنـاء الفكـر     

 ..الستدامة احلياة واحلضارة 

ىل  مرحلـة   بـه  وميكن بيـان وةوةـيح مـا ميكـن الوصـول                  

االقتصادا مـن خـالل خمطـ      هندسة وىلعادة هندسة ىلبداع الفكر

خمتصــر ومبّســ  ملنظومــة الفكــر االقتصــادا وبلــورة واســتدامة  

التخصص االقتصادا األكـادميو وغـ  األكـادميو مـ  ةقنيـات      

 :التقافة االقتصادية وكاآلةو 
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 طة يبني منظومة خمتصرة ومبّس(   ) خمط  

 للفكر االقتصادا وةقنيات التقافة االقتصادية

 

وةكمن التحديات والتهديدات واملخاطر ، عندما ةدخل                 

التشريعات الوةعية ، ةمن بناء الفكر ، ومنه ما برك الفكر 

املوةوعو ، وهو مما ميتله مدى  االقتصادا ، باملؤ ر الذاةو واملؤ ر

 ..سية والصحة العقلية والصحة النف سالمة الفكر

االقتصاد بفاعلية  ظهرومن أدلة الهلل ، عندما يتزاحم وي              

 :   املفصلو عامل مؤ ر من عوامل الصراع

االقتصادا ؛ الطبقية والطبقات ، وما يظهر  –االجتماعو  -

من مستوى قوة الصراع الطبقو ، أو مستوى التوازن والتآلف 

 ..االجتماعو 

الطبقة والطبقات   وظهور القتصادا ؛ ا –السياسو  -

اااالت السياسية والساحة السياسية ، واملصاحل السياسية 

 ..والفةوية واحلزبية 

المستجدات على الساحة 

 المرتدةالعالمية والمعلومات 

اكتساب الفكر 

 االقتصادي

 المستدام

 التعلم

 التربية

 التعليم

التمصص 

في المجا  

 االقتصادي

مع الثقافة 

 الموسوعية

 التدريب وتنمية

درات وتطوير الق

ايمكانيات 

 براتوالم
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االقتصادية ؛ يظهر مستوى معني من  –املؤسساةية  -

الصراعات بني خمتلف املستويات التنظيمية ، ومستويات 

 ..اوياكل التنظيمية 

وما بدث من اجتاهات وا االقتصادية ؛  –االيديولوجية  -

 ..ةأ  ها ومستوى العقالنية ةمن مفاصل احلياة 

االقتصادية ؛ مبا فيها ؛ البيةة الداخلية والبيةة  –البيةية  -

اخلارجية وما بد بينهما أو جيمعهما ، وسالمة السلوك 

 ..االقتصادا واألنشطة االقتصادية 

ة التنظيمية التقافب ما يتعلا االقتصادية ؛ ومنه –التقافية  -

االقتصادية ، وما ةتفاعل املستويات التقافية ةمن  –

املنظومة والدورة االقتصادية ، وهو موجه للسلوك 

 .. االقتصادا 

االقتصادية ؛ كما هو عليه اجتاهات  –الدميوغرافية  -

   وأيضام للعمر االقتصادا متالم له أهميته والعمر ،اجلن  

تتمارية من جهة ، والدخل ارية واالسخمتلف اااالت االدخ

واالستهالك من جهة أخرى ، وهو خيتلف عن اات اااالت 

 ..املذكورة ، بصفتهم كشخوص 

االقتصاد ؛ ومدى احلراك والدوران االقتصادا ،  –القوانني  -

التشريعات آخر مبؤ ر  حساب ومدى اةساع قطاع على

 ..القوانني والتعليمات و

الروية والرسالة ، وةبلور االقتصاد ؛ فهو حتدد  –الفلسفة  -

 ..الوسائل واألهداف والغايات 

االقتصاد ؛ ومستوى األخالقيات الداخلة ةمن  –األخالقيات  -

املنظومة االقتصادية ، مما جيعل املنظومة احلياةية بقويم 
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السبل ، كما هو أخالقيات العمل ، املؤدا ملستوى اجلودة 

 ..  األعمال 

ما ُيكتس  من الضمان  االقتصاد ؛ كما هو –احلقوق  -

، أو ما يةة  من حقوق االجتماعو والتكافل االجتماعو 

 ..مبنحى اقتصادا 

االقتصاد ؛ وكما بصل   حتديد  –األمن واألمان  -

روو  لرد اطواستقطاب ، أو  ذباملنظومة ؛ جلمستوى 

األموال واستتماراةها ، وما يعقبها من الدوران واحلركة 

 ..االقتصادية 

االقتصاد ؛ كما يتحدد من خالل التكليف  – التكليف -

الذا ُيبنى على أسا  املستوى التكوي  والقدرات 

 ..واخلربات ، والفرص املتاحة 

االقتصاد ؛ ومنه ما يدخل ةمن منظومة علم  –الغريزة  -

 النف  االقتصادا 

وهكذا يدخل العامل االقتصادا ةمن مفاصل احلياة ،                

خول العوامل األخرى ةمن مفاصل احلياة كما هو عليه د

وأنشطتها ، وكل   نسبه وموازينه وجعله التكوي  

 ..والتشريعو 

؛ كاملادا وغ  املادا ( اجلعل التكوي  ) فإاا مل يتوازن                

اجلعل ) م  بالتوازا أو باملقابل والبشرا والنفسو وكل خملوق ، 

ما و، حملي  وا واجتاهاةها نشطةألس ة ا؛ احملدد مل( التشريعو 

األداء و التنفيذ ومتطلبات، املخط  وغ  املخط  له يتعلا ب

األداء و التنفيذ واستمراريته وعواقبه ، وكل    موقعه وموقف

 ..والتوقيت احلتمو 
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وهنا يتمتل جان  مما خيص اوندسة وىلعادة اوندسة ،                

ما يتعلا باالقتصاد اجلزئو ،  رلف الذككما بيناه   ساومنه 

:والكلو ، وبني 

 

 

ومنه  Micro – Economicsما ُيعاجله االقتصاد اجلزئو  -

األفراد واملشاري  ، وما يتعلا بقوى العرض  ما خيص

والطل  ، واألسعار ، وموقف املستهلهلل أو الزبون ، واختيار 

سلعة دون أخرى من جهة ، وما ُيقابله من موقف املنت  وما 

جه مبؤشراةه ملستوى دواف  االنتا  ، وما يتطلبه من ةوازن يت

 .. التحليل االقتصادا اجلزئو 

ومنه  Mocro – Economicsما ُيعاجلة االقتصاد الكلو  -

  حتليله االقتصادا لالجراءات املالية والنقدية ما خيص 

واالستقرار والنشاط ومعدل النمو االقتصادا ، ومشاكل 

؛ كاملستوى العام لألسعار  الوط صاد القومو أو االقت

واإنتا  واالستخدام الكلو ، وةوازن التحليل االقتصادا 

 ..الكلو 

وهكذا فإّن ةكامل الفكر االقتصادا ، ال يتبلور ىلاّل                

مبعرفة ةكويناةه وعالجاةه ، وال يكون ىلاّل من خالل التعليم 

 ب ، بقا قويمستيعاوةنمية العلوم واملعارف للوصول ىل  ا

 .. واملتمرة  التطبيقات الناجحةوالتوجهات 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 . 6 ص / سب المصدر نف/  علم االقتصاد في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 
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 الثقافة االقتصادية والتفارية : ًا ثالث
 ودورها يف هندسة وإعادة هندسة 
 االقتصاد والفكر االقتصادي

 

وللتقافة االقتصادية والتجارية ؛ الدور الكب  والفاعل                

نمية والتطوير ، والتغ ات بناء االستعدادات   استيعاب الت

احملدودة والتغي ات الواسعة ، والسيما ما يتعلا بهندسة وىلعادة 

اوندسة   اااالت االقتصادية والتجارية ، وما يتعلا بأمور 

الفكر االقتصادا وةنميته وةطويره ، وما يتجه باجلوان  الوقائية 

 ..واجلوان  العالجية 

واجتاهات الفكر التقليدا  كل االطرافولذا اهتم بذلهلل              

واحلديع ، العلمو وغ  العلمو ، التقليدا بنظرياةه وةطبيقاةه ، 

ل مرحلو ةكتيكو وأمده القصر ، أو ، بشك واحلديع واملعاصر

 ..ممتد ىل  أبعد منه ، باسةاةيجياةه وأمده الطويل 

 سب باآلنو أو املستقبلو ،  لكن كل الهلل يظهر بفشله            

األنا  ةوجه وحبدود، نظرة قاصرة ب تجاء ماوته اجتاهات استمراري

بعني الطبقية وأفضلية ،  وما يفرز الهلل من أحادية النظرة،  الدنيوا

طبقة على أخرى أو دون أخرى ، وةشج  بشكل وبآخر الصراع 

 ..الطبقو 

،  تالتشريعاو التعاليمالشاملة ، و؛ ةتمتل التقافة اإسالم بو            

، ية ائقاالجتاهات الفقهية املعاجلة والوختصصات   ما ةنشره من و

، وةسمى بالفقه االقتصادا ، واألمشل ومنها اجلوان  االقتصادية 

لكل أنشطة احلياة ،  قه العبادات واملعامالت ، وهو الشاملف
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بناء قوة الشخصية الفردية  وسالمة العمل بها ، بقا وباستيعابها

 : منه.. تمعية واجلمعية واا

َعَمـل   : اَن َمـا َبـْيَن َعَمَلـْيِن    َشـتَّ ) أخروا ؛ و  –ةواصل دنيوا  -

َوَعَمـل  َةـْذَهْ  َمُؤوَنُتـُه َوَيْبَقـى     ، ُةُه َوَةْبَقى َةِبَعُتـُه  َةْذَهُ  َلذَّ

(ْجُرُه َأ

 

. 

جعل لكل الطبقات أدوارها   األنشطة والبناء بشكل  -

ويكامل  فبعضه يصلح ،مستدام ، وبهذا ال حاجة للصراع 

 ..بعضه، وال غنى بعضه عن بعض 

وحدة الروح اإنسانية العميقة ، والنظرة لألديان وغ ها  -

حقوقها   ظل اإسالم وااية وحتى األقليات ، حبفاظ 

ها من مسؤوليات وشريعته وةطبيقاةه ، وما يتطل  من

وواجبات لتتكامل بإنسانيتها م  الروح اإنسانية لإلسالم 

، لتتكامل العالقات اإنسانية  يعمل به كل مسلم ماو

 ..والبناء احلضارا 

البعيد عن االستغناء عن االحتكار بالروح الطيبة السمحة  -

، ومنه انسيابية األنشطة االقتصادية األنا املرةية 

 ..والتجارية ، ومنه السيطرة على النف  وةرويضها 

يل سب ،والضمان والرعاية  جعل التكافل والتضامن -

للعطاء والرمحة والتوازن ، وانسيابية واستدامة وةنمية 

 ..وةطوير الدورة االقتصادية وخمتلف العوامل 

ةوجيه املنافسة حنو اإبداع واالبتكار خلدمة النا   -

 ..األخروية  –واملكتسبات الدنيوية 

                                                 
 
 . 491ص / نهج البالغة  - 
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التكاملية بني اجلعل التشريعو اإوو واجلعل  -

 ..ق طاقة املخلوق التكوي  للمخلوق ، فال ةكاليف فو

ال يقف اجلزاء لكل عمل العاقل عند عتبة الدنيا ، بل  -

 ..يتعداه ىل  احلساب األخروا 

ال ةقادم للحقوق   التشريعات اإسالمية ، ىلاّل ىلاا مت رةى  -

صاح  احلا والتنازل عن حقه برةاه وطوعيته وةعويضه ، 

 ..والتسامح كما هو عليه الدّية 

السلوكيات االقتصادية ومعاجلة  لهلل مما ةتقّوم بهوغ  ا               

النف  البشرية   أسالي  وأهداف وغايات ووسائل ىلشباع احلاجات 

ران االقتصادا وحلقاةه ومنظوماةه ، أو سالمة الدووسالمتها 

 .. اخلط  ، وبدقة التوقيتات واملواقفمن سالمة  ونظمه وما يسبقه

، وقوة األس  االقتصادية وهندستها ومما ةبدأ به التقافة              

 ( :عليه السالم)من قول أم  املؤمنني اإمام علو والبناء واستدامته ، 

(َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد ) 

 

 

ومنه واقتصد يشمل الكت  ، ويبدأ من معنى االستقامة ،                

؛ ما  نم البالغ االختصار ما يتعلا باالقتصاد واملال ، فيكون املعنى

.ن ال ُيْسِرُف   اإنفاق وال ُيَقتُِّر افتقر َم

 

 

وبهذا فاالقتصاد خيتلف عن البخل والتقت  والشح وما ما لها               

 من مفاهيم وسياقاةها التطبيقية أو امليدانية ، ويشمل االقتصاد

 ..كل شوء ؛ املنظور وغ  املنظور 

 هامصادرو الترواتائم على ىلدارة قالالنشاط  ؛ واالقتصاد             

، واملقتصد الذا ُيحسن  بوساطة املوارد البشرية املتوافرة وقدراةها

 بأكرب، واالستفادة منها استتمار التروة واستعماالةها احتواء و
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فائدة ، واحليلولة دون ظهور أو ةفاقم املشاكل االقتصادية  وأوس 

 ..وما يتعلا بها 

أخرى ، بتا  كل نشاط حياةو ، ومنه األنشطة ومن جهة                

ِـّمة لسلوكها بكل ما حتمله  الفرعية ونظمها ، التشريعات املنظ

من اجتاهات روحية وىلنسانية ، وما ةعاجله التخصصات الفقهية 

 :؛ وبهذا مبنظور التكاليف واألحكام 

(ا و الرَِّباَةَجَر ِبَغْيِر ِفْقٍه َفَقِد اْرَةَطَم ِف َمِن) 

 

 

فمــن خمــاطر وةهديــدات ســالمة انســيابية وهندســة دوران                 

احللقــات االقتصــادية والتجاريــة ، هــو الربــا بكــل أشــكاله       

وسلوكياةه وما يدخل ةمنه ، كما هو عليـه ربـا النسـيةة وربـا     

ممكـن أن  باخلل  والتداخل بني احلالل واحلرام ، التفضيل ، وبهذا 

الو والنقدا واجتاهـات البيـ  والشـراء ىل     ةتحول التجارة والتداول امل

 ..ربا 

ــو  و               ــا ، ه ــه الرب ــا يفعل ــن  مم ــدنو ال ــدنو  ة ــرية وة ف  البش

واحلـرام   واجلشـ  والظلـم  البش  االستغالل  أخالقياةها ، وجو وةطور

 ..واالغتصاب حلقوق النا  

وصورة منه عندما يـرى الشـخص املـدين ، مطلـوب منـه دفـ                    

يتقل عليه وال يستطي   حينما، ضاعف املبلغ املقةض ، وأخطره م

تدم  االختيار ، ىلال االستسالم ل عندها ال يكون أمامهىليفاءه ماليام ، 

وةشـويه صـورةه بـني كـل     ، االجتماعيـة   –مكانته االقتصادية 

االئتمان التجارا ، ورمبا أوصـله الـهلل   فقدان نعمة األوساط ، ومنها 

 ..بالقانون قتصاص منه ىل  القضاء واال
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، ويسـلم  وهنا يأةو الفقه ليهدا املسلم من اةباع ما يسلم به               

ت ، وةظهـر معادلـة   وما يلحقه   اآلخرة مـن ةبعـا  به اآلخر   الدنيا 

 : هاتبّين فيةوةيحية مبسطة ي

 

 

 

 

  الــذكر خبصــوص الربــا وموقــف اإســالم منــه وممــا ورد               

 :م احلكي

 (  الَّــِذيَن َيــْأُكُلوَن الرَِّبــا َلــا َيُقوُمــوَن ىِللَّــا َكَمــا َيُقــوُم الَّــِذا

َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَم ِّ َاِلهلَل ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ىِلنََّما اْلَبْيـُ  ِمْتـُل   

ـ     ْن َربِّـِه  الرَِّبا َوَأَحلَّ اهلُل اْلَبْيَ  َوَحرََّم الرَِّبا َفَمـْن َجـاَءُه َمْوِعَظـة  ِم

َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ىِلَلى اهلِل َوَمْن َعاَد َفُأوَلِةهلَل َأْصـَحاُب  

 . سورة البقرة( 72 )النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

 َيا َأيَُّها النَّاُ  ُكُلوا ِممَّا ِفو اْلَأْرِض َحَلالما َطيًِّبا َوَلا َةتَِّبُعـوا  )  و

ىِلنََّما َيـْأُمُرُكْم  ( 61 )ْيَطاِن ىِلنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبنٌي ُخُطَواِت الشَّ

( 61 )ِبالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن َةُقوُلوا َعَلى اهلِل َمـا َلـا َةْعَلُمـوَن    

َوىِلَاا ِقيَل َلُهُم اةَِّبُعوا َما َأْنَزَل اهلُل َقاُلوا َبْل َنتَِّبُ  َما َأْلَفْيَنـا َعَلْيـِه   

 (71 )ا َأَوَلْو َكاَن َآَباُوُهْم َلا َيْعِقُلوَن َشـْيًةا َوَلـا َيْهَتـُدوَن    َآَباَءَن

 .سورة البقرة 

صور التقافة وهندستها مـن محايـة ووقايـة الـنف       وةتعدد               

وية الواسعة اآلفاق التشريعات اإ األمارة بالسوء ، وبهدى ما ةتضمنه

 :قرآنو املبارك ، ومنه ما يظهر   اخلطاب الوالسبل 

مستوى الثقافة الفقهية في المعامالت ومنب فقب االتجار 

 مستوى سالمة االتجار والناس= 



 28 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َةْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ىِللَّا )               

َأْن َةُكوَن ِةَجاَرةم َعْن َةـَراض  ِمـْنُكْم َوَلـا َةْقُتُلـوا َأْنُفَسـُكْم ىِلنَّ اهلَل      

 .سورة النساء  (1 )َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

  التوعـوا والتقـا    خطابه ، ( عليه السالم)يستمد ه منو              

التحس  اإنسانو للحاجة واإشـباع ، والبيـ  والشـراء ، واالمـتالك     

 :والتصرُّف باألموال ؛ حيع يقول 

، هلَل َةْأُكُل َحَرامام نَّْنَت َةْعَلُم َأَوَأ، َكْيَف ُةِسيُغ َشَرابام َوَطَعامام )               

ْمـَواِل الَيَتـاَمى   َوَةْبَتـاُع اإَمـاَء َوَةـْنِكُح النَِّسـاَء ِمـْن أَ     ، َةْشَرُب َحَرامـام  َو

ــِديَن   ــْؤِمِننَي َوامُلَجاِه ــاِكنِي َوامُل ــ، َوامَلَس ــِذِه  ِذيَن َأالَّ ــْيِهْم ه ــاَء اهلُل َعَل َف

.. (ْمَواَلاأَل

 

. 

ــاه              ــاب وباجت ــالل ال   اجتن ــ  احل ــاع كس ــرام ، واةب ــ  احل طي

الـدورة  ما يـدعم سـالمة    املباركة ، بقا ثمارهواخلوض فيه وج  

 ..وهندستها وىلعادة هندستها  Economic Cycleاالقتصادية 

ومنها ةوجيهاةها لألنشطة ، والداعم من نتائ  التقافة الفقهية              

االقتصادية ، هو ما يؤشره عند حتديـد املعـروف واةباعـه واألمـر بـه      

ــويم  ــ  لتق ــل أش ــر بك ــد املنك ــطة ، وحتدي ــال واألنش كاله األفع

 ..واجتنابه واألمر باجتنابه 

لفكـر والـنف  والسـلوك واألنشـطة ،     ةقويم ابتطبيقات وو            

 ( :عليه السالم)يقول 

 َوْأُمْر ِبـاْلَمْعُروِف َةُكـْن ِمـْن َأْهِلـِه ، َوَأْنِكـِر اْلُمْنَكـَر ِبَيـِدكَ       )            

، َوَباِيْن َمْن َفَعَلُه ِبُجْهِدَك ، َوَجاِهـْد ِفـو اهلِل َحـاَّ ِجَهـاِدِه ، َوال      َوِلَساِنهلَل

(َةْأُخْذَك ِفو اهلِل َلْوَمُة الِئم  

 

 . 
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وهنــا ممــا يظهــر ، مســتوى االســتعدادات ، ومســتوى التعزيــز            

وأهميته ، الستقامة التفك  واستفامة الـنف  واسـتقامة العمـل    

 .. كل اااالت احلياةية وةطبيقاةه  

َلُخُلَقـاِن ِمـْن ُخُلـِا    ، ْهَو َعِن امُلْنَكـِر  َوالنَّ، ْمَر ِبامَلْعُروِف اأَل ىلنََّو)              

(َوال َيْنُقَصاِن ِمْن ِرْزق  ، َجل  ُهَما ال ُيَقرَِّباِن ِمْن َأىلنَّاهلِل ُسْبَحاَنُه ؛ َو

 

 . 

حينمــا عظــم ةطبيقاةــه ا  ، ومــا أعظــم خلــا اهلل ةعــومــا أ             

العمـل  فكر اإنسان ونفسه وسـلوكه وأنشـطته ، و   همن يستمد

دقـة وبيـان هندسـة هــذا اخللـا املتـوازن الــذا يـوازن كـل شــوء        ب

  ..، ويوحد القلوب واألنف  الوعو فاعلية ب

ةباع املعروف وكل سلوك قويم ، هـو  قافـة   والدعم الداعم إ              

بة النف  على كل ما ُيراد عمله ، وةنمية القـدرات  وةطبيا حماس

 ( :عليه السالم)عليه ؛ وكما قال أم  املؤمنني اإمام علو 

ْنُفِ  َلَها َحِسيٌ  َغْيَرَها ِمَن اأَل َفإنَّ، َفَحاِسْ  َنْفَسهلَل ِلَنْفِسهلَل )              

(َغْيُرَك 

 

 

، ومنـه   ساب الـنف  لتقويم من منفذ حاو الشخصية وةعاظم             

ُيبنى حساب النف  اجلمعو وااتمعو وةقويم احليـاة ، ونتائجـه   

 ..  البناء اوندسو للنظم والنا  

وعندما ختالف األنفـ  املريضـة لقـويم السـبل واألعمـال ،                    

منهـا  ةتعدد جهات وىلجراءات حساباةها الدنيوية واألخروية ، املنظورة 

 ..  وغ  املنظورة

أمـا اجتــاه الــدليل اآلخــر لالقتصــاد واملــال ، فيظهــر بشــكله               

الواةح لوقاية ومعاجلات املكونات التحتية وحتى البناءات الفوقية 

ــدورة     ــالمة ال ــدات س ــن ةهدي ــة م ــا احلماي ــا ، ومنه ــا وآلياةه ونظمه
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 Businessالــدورة التجاريــة االقتصــادية واملاليــة ، وآ ارهــا علــى 

Cycle ا ومضاعفاةها ، ومؤشـراةها البـارزة واإسـةاةيجية    وسالمته

 ..ققة للتوازن والبناء االقتصادا احمل

موال   التشريعات اإسـالمية ،  األ وما بققه الفرض على               

 ( :عليه السالم)قوله    من فلسفته ةمنيظهر ويتضح جان

ا َفَم: اِء اَت الُفَقَرْقَواِء َأْغِنَياِل اأَلْمَوو َأاَنُه َفَرَض ِفْبَحاهلَل ُس ىلنَّ)                 

(اَلى َساِئُلُهْم َعْن اِلهلَل اهلُل َةَعَو، ا ُمتَِّ  ِبِه َغِنو  ِبَم َجاَع َفِقٌ  ىلالَّ

 

 . 

وعدم التوازن بني األمـوال واألقـوات ، مؤشـره املنـ  واجلـوع ،                     

ها هـو املسـائلة األخرويـة ،    وحينها ةأةو املسـائلة الدنيويـة وامتـداد   

ويع  اإخالل   النظم االقتصادية الدنيوية والتفاوت الطبقو غ  

 ..والعنف السوا املؤدا للصراع االجتماعو 

ووجه آخر للتقافة اليت ةقوِّم اوندسة االقتصـادية املسـتدامة ،                 

ولكـل   الدخل واالنفاق االستهالكو واالدخارا واالستتمارا ، هو 

منها أبواب الرمحة اإويـة الدنيويـة واألخرويـة ، وهـو مضـمون مـن       

 ( :عليه السالم)مضامني قوله 

، َوْلُيْحِسْن ِمْنُه الضَِّياَفَة ، ِبِه الَقَراَبَة  َفَمْن آَةاُه اهلُل َماالم َفْلَيِصْل )            

َوْلَيْصـِبْر  ، الَغـاِرَم  ْنـُه الَفِقـَ  وَ  َوْلـُيْعِ  مِ ، ِسـَ  َوالَعـاِنَو   ِبِه اأَل َوْلَيُفهللََّ

ِه اخِلَصـاِل  َفْوزام ِبهِذ اِب ؛ َفإنََّواْبِتَغاَء التَّ، َواِئِ  َنْفَسُه َعلى احُلُقوِق َوالنَّ

(َوَدْرُك َفَضاِئِل اآلِخَرِة ؛ ىلْن َشاَء اهلُل ، َشَرُف َمكَاِرِم الدُّْنَيا 

 

 . 

ت اإنسـانية ، مـا ميتلـه شـكل مـن      واحد من منافذ العالقـا و            

أشكال الصلة ، فهناك الصلة بالكلمـة الطيبـة ، والصـلة بعمـل     

 ..، والصلة باملواقف اإنسانية اخل  ، والصلة املالية 
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 3  

املال ، يع  هنهلل حاجـة ةتطلـ    بوحينما يصل الفرد قرابته                

، مبعنـى   ىلشباع ، وقدرة مالية حتقا الطل  علـى احلاجـة لإلشـباع   

ع احلاجـة ىلاّل بـدخل وقـدرة ماليـة     مكمل الميكـن حتقيـا ىلشـبا   

 ..كفو وةغطو سعر احلاجة ة

ولتلبية احلاجة ِلَمْن بتا  اشباعها ، البّد من معونة ، وعندما              

يصل القرابة ، َمْن أةاه اهلل ماالم ، يع  ةكافل اجتماعو ، وحتس  

اجتماعيـة ، والتـواد والةاحـم     – ىلنسانو ، وعالقات ىلنسانية أسـرية 

، ( الـدخل )بني جزء من ااتمـ  ، وسـبيل لتلبيـة احلاجـات باملعونـة      

وسبيل للحركة والدوران االقتصادا ، والتوازن االقتصادا واملالو ، 

وىلعادة هندسة ةكاملية من شأنها أن حتقا ةوازن العرض والطل  ، 

ات ، ومنـه الطلـ    وامتدادها للحركة اإنتاجية مـن السـل  واخلـدم   

ي  والطلــ  علــى املــوارد علــى املــواد األوليــة ورمبــا التوســ  باملشــار

 ..سوق العمل   البشرية 

 االجتماعية -للهندسة االقتصادية  سبيله املال وهكذا يأخذ              

ْلـُيْعِ   َو، ِسـَ  َوالَعـاِنَو   ِبِه اأَل َوْلَيُفهللََّ، َوْلُيْحِسْن ِمْنُه الضَِّياَفَة ) ؛ عند 

 ( .َواِئِ  َوْلَيْصِبْر َنْفَسُه َعلى احُلُقوِق َوالنَّ، الَغاِرَم ِمْنُه الَفِقَ  َو

ِه اخِلَصاِل َشـَرُف  َفْوزام ِبهِذ اِب ؛ َفإنََّواْبِتَغاَء التَّ )واودف والغاية ؛              

 ( . َوَدْرُك َفَضاِئِل اآلِخَرِة، َمكَاِرِم الدُّْنَيا 

وما أعظم هذا على كل مناحو احليـاة وةوازنهـا وهندسـتها                 

ةضــام  ، حتقــا مراةــ   –وىلعـادة هندســتها ، بشــكل ةكـافلو   

 ..متنوعة ، ومنها ما يتعلا باالقتصاد 

وأيضام التوازن   كل مناحو وأنشطة احلياة ، ومنه التـوازن              

ا التقافة االقتصادية ،   السلوك االقتصادا املب  على التقافة ومنه

أمر البّد منه ، كما عليه منه  الزهد وما يب  من هندسة الفكـر ،  

 :وهو ما يظهره جان  من النص املبارك 
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ـ : الزُّْهُد ُكلُُّه َبْيَن َكِلَمَتْيِن ِمَن الُقـْرآِن  )                : " اَنُه اَل اهلُل ُسـْبحَ قََ

ـ  َو، ْم اَةُكا َفَسْوا َعلى َمْأِلَكْيال َة َوَمـْن َلـْم    " .آَةـاُكْم   اال َةْفَرُحـوا ِبَم

(َخَذ الزُّْهَد ِبَطَرَفْيِه َفَقْد َأ، و َوَلْم َيْفَرْح باآلِة، لى امَلاِةو َيْأَ  َع

 

 . 

 ؛اإسالمو اوندسو هذا البناء وفلسفته واسةاةيجيته ، الزهد             

ــرا  ــوازن بالعقال  –الفك ــلوكو ، املت ــو والس ــة النفس ــة واحملب ني

والسالم ، واملاسهلل جلموح طر  الضعف والقـوة ، ومـا يقابلـها مـن     

 ..رص ، وما بققه من الوقاية والعال  فحتديات و

 البعيد عـن الزهد ، العطاء املستدام  ةطبيقات وآ ار ومن عظيم             

التفك  مبا يقابله ، أو اةقـان أا عمـل باسـتتمار اجلهـود اخلـ ة      

لحاجة ومـا  لواطن واملتمرة واملستمرة العطاء ، يع  هناك َم والنافعة

 ..يقابلها من التوازن العقالنو   االشباع ، واإيتار   العطاء 

وبني احلزن والفرح ، منطقة وموة  السـيطرة علـى الـنف                  

  األعلـى   األمارة بالسـوء واوحهـا ، والزهـد يضـ  مركـز القـوة      

ويتوسـ  ويركـز علـى    ،   املطمةنـة  فالـن  الكائن عنـد منطقـة  

 ..املضو بالعطاء للجمي  

الســلوك ، حينمــا   –وةكــون ســالمة هندســة الفكــر                   

يسـتوع  اإنســان ويعمــل   ةــوء الوقايـة والعــال  عــن طريــا   

ـ  َو، الزُّْهـُد َ ـْرَوة    َو، اَعة  َجْبُر َشالصََّو، الَعْجُز آَفة  ) ؛  معرفة ، ة  الـَوَرُع ُجنَّ

(َةى ِنْعَم الَقريُن الرَِِّو

 

 :، وبهذا فإن  

 

 

، ومـا   واألداء وهو ما ميتل مستوى قـوة النفـ  وحـزم التنفيـذ                   

ةكــون عليــه الشخصــية وبنــاء الشخصــية وعقالنيتهــا واةزانهــا  
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ومنه الكـائن عنـد الزهـد الـذا يفـتح      وىلقدامها ، ومستوى العطاء ، 

نبتـا ةطبيقـات التقافـة االقتصـادية     يمـا   مسارات التقافـة ، ومنـه  

وســلوكياةه ، وانســيابية دوران ومتاســهلل احللقــات االقتصــادية ، 

 ..بعقالنية الرةى ومنطقة األمان املتجدد العطاء 

     

 السلوك االقتصادي واملايل: ًا رابع
 

والسلوك املالو وةأ  اةه احلياةيـة ، وةأ  اةـه علـى هندسـة                   

، ومنه هندسة االجتاهات االقتصادية وشكل من أشكاله ؛  احلياة

آلية السوق املتمتلـة بـالعرض والطلـ  ، وةـأ   مسـتوى االجتاهـات       

االقتصـادية   ى مستوى وطبيعة ةوجهـات السـلوكيات  النفسية عل

 .ىلخل  ..، وجمريات املستوى العام لألسعار واملالية 

والتعليمــات ، وفهمهــا ، ويبــدأ الــهلل مــن ســالمة التوجيهــات               

وسالمة مصادر األموال وسالمة وأسلوب ونظم جباية األموال وسالمة 

 ..ها مبا فيه اجلابو لتلهلل األموال قنواة

( السـالم عليـه  )أم  املؤمنني اإمام علو  لذا كانت ةوجيهات             

دقيقة وواةحة لكل عامليه النتظام السـلوك املـالو واالقتصـادا    

 :حيع يقول  إنسانو ،بالعما ا

ُمْسِلمام  َوال ُةَروَِّعنَّ، اْنَطِلْا َعلى َةْقَوى اهللِ َوْحَدُه ال َشِريهلَل َلُه )               

 ْكَتـَر ِمـْن َحـاِّ اهلِل ِفـو    ِمْنـُه أَ  َوال َةْأُخـَذنَّ ، ّن َعَلْيِه كَاِرهام َوال َةْجَتازَّ

، ْبَيـاَةُهْم  ْن ُةَخاِلَ  َأِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأَفإَاا َقِدْمَت َعلى احَلوِّ َفاْن، َماِلِه

، ى َةُقوَم َبْيَنُهْم َفُتَسلَِّم َعَلـْيِهْم  ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ َحتَّاْمِض ىلَلْيِهْم ِبالسَّ ُ مَّ

ـ   َأ، ِعبـاَد اهلِل  : َةُقوَل  ُ مَّ، ِة َلُهْم ِحيََّوال ُةْخِدْ  ِبالتَّ وُّ ْرَسـَلِنو ىلَلـْيُكْم َوِل

َفَهـْل هلِل ِفـو   ، ْمـَواِلُكْم  اهلِل ِفـو أَ  آلُخَذ ِمـْنُكْم َحـاَّ  ، َفُتُه ياهلِل َوَخِل

، َفـال ُةَراِجْعـُه   ، ال : َفإْن َقاَل َقاِئـٌل  . وُه ىل  َوِليِِّه ْمَواِلُكْم ِمْن َحا  َفُتَؤدَُّأ
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ْو ْو ُةوِعــَدُه َأُةِخيَفــُه َأْن ْنَعـَم َلــهلَل ُمــْنِعٌم َفـاْنَطِلْا َمَعــُه ِمــْن َغْيـِر أَ   َوىلْن َأ

ـ ْعَطاَك ِمْن َاَهـٍ  أَ ْو ُةْرِهَقُه َفُخْذ ِما َأَةْعِسَفُه َأ َكـاَن َلـُه    ْنَفـإ ، ٍة ْو ِفضَّ

َةْيَتَهـا َفـال   َفـإَاا أَ ، ْكَتَرَها َلُه َأ َفإنَّ، ِبإْاِنِه  ْو ىلِبٌل َفال َةْدُخْلَها ىلالََّماِشَية  َأ

َبِهيَمةم َوال  َوال ُةَنفَِّرنَّ. َتَسلٍِّ  َعَلْيِه َوال َعِنيٍف ِبِه َةْدُخْل َعَلْيَها ُدُخوَل ُم

، َخيِّـْرُه   َواصَْدِع امَلاَل َصْدَعْيِن ُ مَّ، َصاِحَبَها ِفيَها  َوال َةُسوَءنَّ، َها ُةْفِزَعنَّ

 ُ ـمَّ ، ِن اْصـَدِع الَبـاِقَو َصـْدَعيْ    ُ ـمَّ . ِلَما اْخَتـاَرُه   َفإَاا اْخَتاَر َفال َةْعِرَةنَّ

ى َيْبَقى َفال َةَزاُل َكذِلهلَل َحتَّ. ِلَما اْخَتاَرُه  َفإَاا اْخَتاَر َفال َةْعِرَةنَّ، َخيِّْرُه

(اهلِل ِمْنُه  َما ِفيِه َوَفاٌء ِلَحاِّ اهلِل ِفو َماِلِه ؛ َفاْقِبْض َحاَّ

 

 . 

الو ، امل –االقتصادا سلوك وال من جمريات وفاعلية اجلبايةو                

الـنص   مضـامني يسـ  البحـع ، مـن     اة ، ومبخمتصرىلشارات نقتب  

 :وحمدداةها باآلةو  ،املتقدِّم املبارك 

حقـوق  مـ  محايـة   األمـوال  بايـة  جل ةسـلوكي وان  جبيان  -

َوال ) ، ( ّن َعَلْيِه كَاِرهام ُمْسِلمام َوال َةْجَتازَّ َوال ُةَروَِّعنَّ) ؛  النا 

 ( .. َماِلِه َر ِمْن َحاِّ اهلِل ِفوْكَتِمْنُه َأ َةْأُخَذنَّ

، ومتطلباةهــا اإنســانية مــا يتعلــا مبنــاع جبايــة األمــوال   -

ـ   ) ؛ اإداريـة   –والنفسية  ِكيَنِة َوالَوَقـاِر ؛  اْمـِض ىلَلـْيِهْم ِبالسَّ

 ( ..ِة َلُهْم ِحيََّوال ُةْخِدْ  ِبالتَّ، ى َةُقوَم َبْيَنُهْم َفُتَسلَِّم َعَلْيِهْم َحتَّ

: َةُقوَل  ُ مَّ )؛  ةالنفسي -اإنسانية ان  واجلوفاعلية بية انسيا -

آلُخَذ ِمْنُكْم ، َفُتُه يْرَسَلِنو ىلَلْيُكْم َوِلوُّ اهللِ َوَخِلَأ، ِعباَد اهلِل 

وُه ْمَواِلُكْم ِمْن َحا  َفُتَؤدَُّفَهْل هلِل ِفو َأ، ْمَواِلُكْم اهلِل ِفو َأ َحاَّ

ْن ْنَعَم َلـهلَل ُمـْنِعٌم َفـاْنَطِلْا َمَعـُه ِمـْن َغْيـِر أَ      َوىلْن َأ) ، (  ىل  َوِليِِّه

  ( .. ْو ُةْرِهَقُهْو َةْعِسَفُه َأْو ُةوِعَدُه َأُةِخيَفُه َأ

 جبايــة األمــوال ، مبــا حتملــه مــن الوصــف مرونــة وفاعليــة  -

ْعَطاَك ِمـْن َاَهـٍ    َفُخْذ ِما َأ) ،  املواصفات الوظيفيةوالوظيفو 
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، ِبإْاِنـِه   ْو ىلِبـٌل َفـال َةـْدُخْلَها ىلالَّ   َكاَن َلُه َماِشَية  َأ ْنَفإ، ٍة ْو ِفضََّأ

َةْيَتَها َفال َةْدُخْل َعَلْيَها ُدُخوَل ُمَتَسـلٍِّ   َفإَاا َأ، ْكَتَرَها َلُه َأ َفإنَّ

، ومنه متطلبات ىلدارة جباية األموال من ( َعَلْيِه َوال َعِنيٍف ِبِه 

 ..الضرائ  

مصادر جباية األموال ، وما يتعلا حتى البيةة املتعلقة بها و  -

ــوق احليــوان ؛   َوال ، َهــا َبِهيَمــةم َوال ُةْفِزَعنَّ َوال ُةَنفِّــَرنَّ) حبق

 ( .. َصاِحَبَها ِفيَها َةُسوَءنَّ

منه ما يتمتل بتحديد األمـوال اابـى منهـا الضـرائ  أو مـا       -

ــاب يســمى باحلســاب ــاَل ) الضــرييب ؛ أو االحتس َواْصــَدِع امَل

، ... (  ِلَمـا اْخَتـاَرهُ   َفإَاا اْخَتاَر َفـال َةْعِرَةـنَّ  ، َخيِّْرُه  ْيِن ُ مََّصْدَع

وهكذا يدخل اجلان  اإنسـانو ومراعـاة نفسـية وحقـوق     

 ..اابى منه األموال 

ــوا   - ــا  التوع ــاء التق ــة البن ــو ةكاملي واإدارا والتنظيم

كــل واجلبــائو ، واالعتنــاء بللســلوك االقتصــادا واملــالو 

 ..بهذه املنظومة االقتصادية  اف املعنيةاألطر

ا ةقّدم ، يصي  ويدرك من ةفاصـيلها  جان  مموهذا خمتصر ِل             

أهل التخصصات من اإدارية واالقتصـادية والنفسـية والسـلوكية    

والقانونية ، والسيما َمْن يدعو بالتشريعات الوةـعية   احلقـوق   

 ..اإنسانية وحقوق اإنسان 

ومتطلبات بنـاء السـلوك االقتصـادا واملـالو ، هـو مـا ميتـد                       

السةاةيجية فاحصة ألمور احلياة وعمـارة األرض ، وهـو جانـ  ممـا     

حيـع يوجـه   ( عليه السالم)يظهر   مضامني اهتمامات اإمام علو 

 :بالقول 

ــَو)              ــْل ــُرَك ِف ــَيكُْن َنَظ ــْن ْرِض َأاَرِة اأَلو ِعِم ــَغ ِم ــْبَل ــِرَك ِف و َنَظ

َمْن َطَلَ  اخَلـَراَ   اَرِة ؛ َوبالِعَم  هلَل ال ُيْدَرُك ىلالَّاِل نَّأَل، اِ  َراْسِتْجالِب اخَل
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. يالم َقِل ْمُرُه ىلالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ، اَد ْهَلهلَل الِعَبَأَو، الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأبَغْيِر ِعَم

ـ  ْوالم َأإْن َشَكْوا ِ َقَف ـ ا ِوَأ، ةم ِعلَّ ـ  ْواَع ِشـْرٍب أَ ْنِقَط ْرض  اَلـَة أَ ىلَح ْوَأ، ٍة َبالَّ

ـ  َأ ْوَأ، ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه ٌٌ  ْجَحـَف بَه ـ   َخفَّ، ا َعَطـ ْن ا َةْرُجـو أَ ْفـَت َعـْنُهْم ِبَم

ـ    َعَليهلَل َشْوٌء َخفَّ ال َيْتُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَيْصُلَح ِبِه َأ ، ْنُهْم ْفـَت ِبـِه امَلُؤوَنـَة َع

َمـَ   ، الَيِتهلَل وَةزينِي َو، اَرِة ِبالِدَك و ِعَمهلَل ِفْيَلوَن ِبِه َعُعوُدُه ُاْخٌر َيإنََّف

.. (اِئِهْم اْسِتْجالِبهلَل ُحْسَن َ َن

 

 . 

والتـــوازن املـــدرو  واملخطـــ  لـــه علـــى مســـتوى منظـــور               

اإسةاةيجيات املتواصلة واملستدامة بني العمارة وجباية الضـرائ  ،  

البيةــة قبل اإنســان والبيةــة الداخليــة ويكمــن   محايــة مســت

اخلارجية ، ومحاية الدولة ومحاية متاسكها ومستقبلها املواكـ   

مـن ظـروف اسـتتنائية    بـه  للتطورات احلياةية ، وما مير علـى النـا    

بتوابتهــا اإنســانية واألخالقيــة ، ومتغ اةهــا ، ومــا متليــه الرفاهيــة 

صادية ، ودوران احلركة االقتصادية ، وسالمة دوران احلركة االقت

 ..التجارية ، ومستقبل ودوران واستدامة األنشطة االقتصادية 

، واملتنوعة وعمارة األرض ؛ ةشمل األمور واألنشطة الواسعة               

ــة وال    ــات الزراعي ــا بالقطاع ــا يتعل ــا م ــة  فمنه ــناعية والتجاري ص

لغـذائو وأمـن   جيرا   جماالت األمن ، مبا فيه األمن اواخلدمية ، وما 

 ..واملعلوماةو الدخل والتمويل 

 ميتل حالـة اسـتباقية   البنـاء وةوجـه الفكـر     وهذا التوجُّه              

املتحقــا مــ  متطلبــات املســتقبل واالجتــاه االســةاةيجو ، وهــو مــا 

 مـا يتعلـا   بقا الطمأنينة النفسية لدى كل اجلهـات ، مبـا فيـه   

ل ومصـادر التوظيـف البشـرا    صادر الدخل ومصادر التمويمبلديهم 

باالجتاه القويم ، واالبتعاد عن املراوغـة والتكتيـهلل الـذا    ، وواملالو 

 ..ينحدر ببناء الدولة ومؤسساةها حنو اواوية 
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األخالقـــو   محايـــة اإنســـان  –وهـــذا املـــنه  اإســـالمو              

وسلوكياةه القومية وأنشطته ودخلـه ، يـبني مـدى مشوليـة فقـه      

، وما يتجه لرفعه مستوى الدور وكرامـة اإنسـان ومكانتـه    البناء 

ــ     ــلها ويواك ــيت يفصِّ ــريعية ال ومحايــة حقوقــه الشــرعية والتش

 ..ةطوراةها ، لوة  املسائل واحللول الفقهية واملسؤولية الشرعية 

وجه أخر يتطل  اإشارة لـه ، أال وهـو املخـاطر علـى السـلوك      و           

هـــو  التـــراء أو اإ ـــراء مـــا يتعلـــا به ومنـــاملـــالو واالقتصـــادا ، 

Plutomania     ــنف ــم ال ــل؛ عل ــذا ميت ــال   ال ــو بامل ــ  املرة الول

والغنــى ، ويظهــر مــن هــذا الســلوك وحتدياةــه ، اجتــاه ســلوك غــ  

ــ  ــوا حت ــن أن ينض ــادا ، وميك ــادا  اقتص ــنف  االقتص ــم ال ت عل

، وبتحليـل  السـلوكية   –النفسـية   لألمـراض ومعاينته وعالجاةه 

حتـت السـلوك املرةـو ،    التـراء   هـو   االقتصادا ، ينضواالسلوك 

..للمنحى االكتنازا لألموال 
 

 

َوَيْجَمُعـوَن   ، َوَيْبُنوَن َمِشـيدام ، يَن َيْأُمُلوَن َبِعيدام ِذالَّ ْيُتُمَما َرَأَأ)               

َوَصـاَرْت   َوَمـا َجَمُعـوا ُبـورام ؛   ، ْصَبَحْت ِبُيوُةُهْم ُقُبورام َكْيَف َأ! َكِت ام 

( ..ْمَواُلُهْم ِلْلَواِرِ نَي َأ

 

 . 

  وجه آخر للسلوك املالو ، وما بملـه مـن   والبّد من اإشارة ىل             

سلبيات مقيته ، ةهدد استقامة السلوك اإنسانو وهندسـة السـلوك   

يضـ  أمـ     ، حيـع االقتصادا والفكر االقتصادا ، أال وهـو البخـل   

 :اا  على مواطن خماطره ( عليه السالم)املؤمنني اإمام علو 

اُد ِبِه ىل  ُكلِّ اٌم ُيَقَوْهَو ِزَم، اِوِئ الُعُيوِب اِمٌ  ِلَمَسالُبْخُل َج)           

(ُسوٍء 

 

 . 
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 ( :عليه السالم)ويضيف               

ـ  )                َوَيُفوُةـُه  ، َب ِذا ِمْنـُه َهـرَ  َعِجْبُت ِلْلَبِخيِل َيْسَتْعِجلُِ الَفْقـَر الَّ

ٌَ الُفَقـَراِء  ، اُه َطَلَ  ِذا ىليَّالِغَنى الَّ ٌُ ِفو الدُّْنَيا َعْي َوُيَحاَسـُ   ، َفَيِعي

.. (ْغِنَياِء ِفو اآلِخَرِة ِحَساَب اأَل

 

 . 

وشتان ما بني البخل واالقتصاد ، ومستوى التوجهه والسـلوك                

 .. االجتماعية –حنو الرفاهية االقتصادية 

عـن اآل ـار والسـلوك اخلطـر     جاء   الـذكر احلكـيم   مما و              

 :للبخل 

 (  الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَ  ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما َآَةاُهُم

سـورة  ( 7 )اهلُل ِمْن َفْضِلِه َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكـاِفِريَن َعـَذاًبا ُمِهيًنـا    

  .النساء 

  (َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما َآَةاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا  َوَلا

 هلِلَلُهْم َبْل ُهَو َشر  َلُهْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُلـوا ِبـِه َيـْوَم اْلِقَياَمـِة وَ    

/  (11 )ِمــَ اُث السَّــَماَواِت َواْلــَأْرضِ َواهلُل ِبَمــا َةْعَمُلــوَن َخــِبٌ  

 . آل عمرانسورة 

ْخَلَا َبَدَنُه َرُجٌل َأ، ْخَيَبُهْم َسْعيام َأَو، اِ  َصْفَقةم ْخَسَر النََّأ ىلنَّ) و                 

ا َفَخـَرَ  ِمـَن الـدُّْنيَ   ، اَدِةـِه  اِديُر َعلى ىلَراِعْدُه امَلَقَوَلْم ُةَس، اِلِه و َطَلِ  َمِف

(ِتِه ِة ِبَتِبَعَوَقِدَم على اآلِخَر، ِبَحْسَرِةِه 

 

 . 

 ، لكنهماإسراف والتبذير سلوك خبالف  ، هو البخلوسلوك               

ــرف   ــليب املتط ــلوك الس ــرائن   الس ــات  ، ق ــا   اجتاه ــم كونهم رغ

ىِلنَّ اْلُمَبــذِِّريَن َكــاُنوا ىِلْخــَواَن الشَّــَياِطنِي َوَكــاَن      )؛ معاكســة 

 .سورة اإسراء  (7 )الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا 
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ومن مواطن الوقاية والعال  للسلوك املالو وةوجهات اإنسان                

، املتوازن املالو ، هو مما يتضمنه قوله ةعا    أخذ السلوك الوس  

 : العقالنو الرشيد 

َوَلا َةْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلةم ىِلَلى ُعُنِقهلَل َوَلا َةْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِ  )              

 . سورة اإسراء (1 )َتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا َف

وما أال السلوك الوسطو   كل مناحو احلياة ، بريـادة                 

، ومنــه قــويم الســلوك اســتقامة الفكــر  ، وســوا البنــاء النفســو  

مبنهجــه اإســةاةيجو ، ومنــه الســلوك االقتصــادا واملــالو اوــادف  

 ..واملعتدل مبس ةه املنتجة 
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 املبحث الثاني
 التوجهات القيادية وهندسة البناء االقتصادي

 

يقتضيه حمدودية البحع ، ةظهر  ، ومباما ةقّدم كل بعد               

واألنشطة االقتصادية حماور أخرى ، البّد من ةناووا من حيع القيادة 

 :كاآلةو  احملاور وستكون ..وما يدعمها 

 . دور القيادا   هندسة البناء االقتصادا واإنسانوال: أوالم 

األنشطة االقتصادية الداعمة الستدامة هندسة وىلعادة :  انيام 

 . هندسة االقتصاد

جوان  داعمة النسيابية هندسة وىلعادة هندسة االقتصاد :  التام 

 . والفكر االقتصادا

 

 الدور القيادي : أواًل 
 نسانييف هندسة البناء االقتصادي واإل

 

عمال املخطـ  وـا بوسـاطة املـوارد     القيادة أسلوب ةنفيذ األ               

، وجان  منها ما يتعلا بهندسة االقتصاد املخط  لـه علـى    البشرية

ــة      ــة التنمي ــد منطق ــ  عن ــا يتجم ــة ، وم ــاري  والدول ــتوى املش مس

منــه مــا يتعلــا بالســلوك    ادية الشــاملة واملســتدامة ، و االقتصــ

ه الـيت ةبـدأ علـى صـعيده     شخص القيادا ، وةطبيقاةقتصادا للاال



 4  

الشخصو املستهدف ملستوى محاية االقتصاد التنموا واستدامته   

القـدرات واملواهـ  واإبـداعات    والعطاء ، وةسي  واسـتتمار املهـارات   

 ..الداعمة لالقتصاد املعر  

لية ومستوى التحمل القيادا ، دليل عن قـوة حتمـل املسـؤو                  

وةبادل وةقمص األدوار ، ومنه ما يةة  على أةعف أو أقل مستوى 

اقتصادا   ااتمـ  ، ليكـون أهـالم للتحسـ  القيـادا ومحايـة       

األةــعف   الطبقــات االجتماعيــة ، ومنــه مــا يــدخل ةــمن علــم 

النف  االقتصادا ، وهو جان  مما يتضمنه قول أم  املؤمنني اإمـام  

  ( :عليه السالم)علو 

ـ اهلَل َةَعاَلى َفَرَض َعلى َأ ىلنَّ، ْنَت ىلنِّو َلْسُت كََأ) ..                 ِة الَعـْدِل  ِئمَّ

! (َغ ِبالَفِقِ  َفْقُرُه َكْيال َيَتَبيَّ، اِ  ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّْن ُيَقدُِّروا َأَأ

 

 . 

، وبني حتس  الفرد داخل جمتم  ، والفرد   منص  معـني                 

والفرد   مكان قيادا ، والفرد متصدر املواق  القيادية ودوره على 

 ..خري  الدولة واحلكومة وقيادة الدولة 

ــادا                  ــة ، القي ــادة الدول ــدر قي ــون املتص ــ  أن يك ــذا جي وبه

احلقيقو ، يتحس  نبض النا  أيـن مـا كـانوا ، ومـا يـؤ ر علـى       

ومحايــة البنــاء   نفســيتهم اجلمعيــة وااتمعيــة وســلوكهم ،    

 ..داخل الدول  ستقبلهم وكيانهماإسةاةيجو مل

، يتصـدر  ( عليـه السـالم  )كان أمـ  املـؤمنني اإمـام علـو     و             

التحس  بأقـل النـا  مؤونـة وأقلـهم     بمتابعاةه بشكل ةطبيقو ، 

اهلَل َةَعـاَلى   ىلنَّ) كسوة ، ومنه يرى   فقـه ىلدارة الدولـة وقيادةهـا ،    

 : ِة الَعْدِلِئمَّلى َأَفَرَض َع

 .اِ  ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّْن ُيَقدُِّروا َأَأ -

 :ومن عما فلسفة الهلل       
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 !َغ ِبالَفِقِ  َفْقُرُه َكْيال َيَتَبيَّ -

للقيــادة أو املتصــدا  وهــو مــا بقــا مســتوى  قــا  شــامل             

ــؤولية ، ــؤدا ىل   للمس ــا ي ــني ا مم ــواجز ب ــوات واحل ــد ردم الفج لقائ

املسـتوى  بناء  قافة التحسـ  حتـى علـى     يتحقاما ومعيته ، ومنه 

االقتصادا ، لتكون املعاجلات جوهرية وشاملة ، يشـعر   –الطبقو 

كل اا حا حقه طواعية وعن طيـ   لبها اي  الطبقات ، ويؤدا 

نف  وبال حـواجز ، ومنـه محايـة الـنف  مـن احنرفاةهـا ، ومحايـة        

 ..االقتصادا املنحرف من السلوك بالقناعة النف  

نـة ،  وفحينما يشعر الفق  ما يواسيه ويدعمه بـالنف  واملؤ              

ـ القناعـة ، وال يسـت   يب  منظومة القناعة والصدق   ،   عي  الفق

اهلل ةعـا  بهـا    تهد   النهوض بقدراةـه الـيت رزقـه   يكافح وجي لب

منـه السـيطرة   ليستتمرها أقوم استتمار   طي  حالوا املستدام ، و

بكـل أشـكال أوامرهـا ، كمـا هـو      ، بالسـوء  على اوح النف  

 ..اجلش  وح  الذات على حساب اآلخرين 

والسـيطرة  وحينها يكون القائد قد عاجل البناء النفسو لـه                

، على اوحها والعمل على ىلدارة الذات واآلخر اجلمعو وااتمعـو  

 ..الدر  األخالقو للنا   لغ  بهذابذات الوقت قد عاجل او

مـن أغنيـاء النـا      ون القائـد القـدوة الـذا ُيهتـدى بـه     يكو             

وفقرائهم ، وبناء روح التقافة ، ومنها التقافـة االقتصـادية والسـلوك    

االقتصادا والنف  االقتصادية اليت ةفـرق بـني االقتصـاد ومفهومـه     

ــرر   وةطبي ــة ىل  ة ــاهيم املؤدي ــه ، واملف ــلوك قاة ــادا ،  الس االقتص

واودر بالطاقات واألموال واملوارد التبذير ، ووالتقت  البخل والشح ك

 ..االقتصادية املتنوعة 

 لفكر واســتقامة امتداداةــه املفصــليةواالجتــاه القــويم بــا                

ــي ــلوكي - ةالنفس ــه ةالس ــا  ، ومن ــا يتعل ــادا   م ــالفكر االقتص ب
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ــى أســ   ومســ ةها وبنــاء املنظومــة االقتصــادية    وهندســته عل

 ..ىلنسانية فاعلة  –اسةاةيجية 

وهــذا التحســ  القيــادا ملختلــف الطبقــات االجتماعيــة                    

 ( :عليه السالم)ومعاجلاةه االسةاةيجية ، يظهر ةمن قوله 

ال َو، ض  ِبَبْع ا ىلالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)                

.. (ض  ا َعْن َبْعِغَنى ِبَبْعِضَه

 

 . 

واهتمام القيادا مبا ةتميز به الطبقات وما يتوجـ  مـن بنـاء                  

التقافة الطبقية ليتأهل كل شخص   الطبقات وأين مـا كـان ،   

من أن يتحمل املسـؤولية القائمـة علـى موقعـه   ااتمـ  ، ودوره      

 :بشكل فاعل ةمن 

ــ  - ــم البن ــالح ؛  نظ ــالح والص ــهَ ) اء واإص ــُلُح َبْعُض  ا ىلالَّال َيْص

 ( .. ِبَبْعض  

ا َعــْن ال ِغَنــى ِبَبْعِضــَه) حقيقــة ةكامليــة األدوار جيعــل ؛  -

 ( .. ض َبْع

م  كل  ، ( اإوو فرضال) استيعاب ، املتكامل بوعو و              

االسةاةيجيات القيادية التحسسية القائمة باستدامتها 

ْن ِة الَعْدِل َأِئمَّاهلَل َةَعاَلى َفَرَض َعلى َأ ىلنَّ) راريتها على ؛ واستم

! (َغ ِبالَفِقِ  َفْقُرُه َكْيال َيَتَبيَّ، اِ  ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَُّيَقدُِّروا َأ

 

 . 

ُيَقدُِّروا ) للقادة   أن ؛ وهنا ةظهر أهمية املقارنة واملقاربة                 

، ليدارا بذلهلل معاجلة الفقر  وما يصلح  ( اِ ِبَضَعَفِة النَّ) ، ( ْم ْنُفَسُهَأ

 ( ... اٌتَة َطَبَقيَِّعالرَّ) حاوم ، املتكامل م  ؛ 

 الفكـر  وهو ال ميكن قيامه ىلاّل عند سـالمة وسـوا وقـويم                  

ــة ، وو ــدوره ، الشخصــية القيادي ــتويات  ب ــاره للمس ــة اختي ــدى دق م
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لتتكامــل الصــياغة ديــة   املنظومــة املؤسســاةية اإداريــة والقيا

عليـه  )له ، وهو ما بع عليه ويتضمنه قواإسةاةيجية ةطبيقاةها 

 :والةه  من حدلوا( السالم

ْن ِممَّ، ْفِسهلَل و َنِتهلَل ِفَضَل َرِعيَّْفاِ  َأَن النَّْياْخَتْر ِلْلُحْكِم َب  مَّ)                

ال َو، ِة لَّو الزَّاَدى ِفال َيَتَمَو، وال ُةَمحُِّكُه اخُلُصوُم  ،وُر ال َةِضيُا ِبِه اأُلُم

(لى َطَم   ال ُةْشِرُف َنْفُسُه َعَو، ا َعَرَفُه َيْحَصُر ِمَن الَفْوِء ىل  احَلاِّ ىلَا

 

 . 

واالســتقطاب واالختيــار للوظيفــة أو الــدور الــوظيفو ، ومــا                

وى االقتصـادية ، ةـة مـن    يعكسه على الواق  االقتصادا واجلـد 

ـ  واملؤسسات املتنوعـة  ةات اسةاةيجية ىلدارة املوارد البشرية  ةاملبني

 :على أسا  

 ببيانــه املمهــد ( :التشــريح الــوظيفو ) الــوظيفو  ةوصــيف -

 .. لسالمة االختيار ودقته 

ــوظيفو  - ــف ال ــدعوم :  الوص ــيف   امل ــالمة ةوص ــة وس ــن دق م

ــ الوظيفــة ، لت ــات كــون اخلريطــة الواةــحة ملعرف ة متطلب

ــؤوليات   ــال واملس ــة الــدور واألعم ــات الوظيفــة ، ملزاول وواجب

املةةبة عليه لإلجناز على أس  التخصص وةقسيم العمل 

 ..، ومنه مؤ ر على اقتصاديات األعمال املتكاملة املطلوب 

الــيت ةكشــف عــن شــاغل الوظيفــة  : مواصــفات الوظيفــة -

ناسـ   املناس  ، ليكون باستقطابه وةعيينه ، الشـخص امل 

  املكان املناس  والتوقيت املناس  واملوقف املناس  ، وهـو  

نجاحــه   الوظيفــة بقــا الــداعم املناســ  واملتميــز بمــا 

اجلدوى وسالمة  استدامة العمل الشاغل وا ، ومنه ما بقا

االنســيابية  الجتماعيــة وســبل اســتمرارية ا –االقتصــادية 

 ..والفاعلية واملرونة املطلوبة واملنتجة 
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ربز أهميـــة الكـــادر الـــوظيفو أو املـــوارد البشـــرية وةـــ                   

ــة واات  ــوءة والنزيه ــةاألخالقالكف ــة  و ي ــة والتجرب ــربة والدراي اخل

واألمانـة والصـالح ، وهـو ممـا جيمـ  بـني ةكامـل ودقـة الوصـف          

ــا   ــدعم ىلدارة االقتص ــا ي ــفات ، وم ــادية  واملواص ــطة االقتص د واألنش

 ( :عليه السالم)هلل قوله ويكشف ال ...املتنوعة 

ـ  ُ مَّ)                 ـ اْنُظْر ِف ـ اِلـهلَل فاْسـَتْعِمْلُهُم اْختِ  وِر ُعمَّو ُاُم ال ُةـَولِِّهْم  َو، ارام َب

ِمـْنُهْم   َوَةـَوعَّ . اَنـِة  اخِلَيِر َواٌع ِمْن ُشـَعِ  اجَلـوْ  ا ِجَمُهَمإنََّف، ْ َرةم َأاةم َواَبُمَح

و اإْسالِم اْلَقَدِم ِفَو، اِلَحِة اِت الصَّوَةُيْهِل البُِِمْن َأ،  اِءاحَلَيَبِة َوْجِرْهِل التََّأ

ـ َأَو، اةـام  ْعَرَصـحُّ أَ َأَو، ْخالقـام  ْكَرُم َأُهْم َأإنََّف، امُلَتَقدَِّمِة  ـ قََ ـ لُّ ِف اِمِ  و امَلَط

ـ ، اَق ْرَزْسـِبْغ َعَلـْيِهُم األَ  َأ ُ ـمَّ . وِر َنَظرام و َعواِقِ  اأُلُمْبَلُغ ِفأَََو، اقام ىلْشَر  إنََّف

ـ َوِغًنى َلُهْم َعْن َةَن، ْنُفِسِهْم لى اْسِتْصالِح َأة  َلُهْم َعهلَل ُقوَّاِل ا َةْحـَت  اُوِل َم

(اَنَتهلَل َموا َأَ َلُم ْوْمَرَك َأوا َأاَلُفة  َعَلْيِهْم ىلْن َخُحجََّو، ْيِديِهْم َأ

 

 . 

ــ               ــن مهام ــادا عنــد هــذا احلــد م ه وأدواره وال يقــف الــدور القي

القيادية   هندسة وىلعادة هندسة البناء االقتصادا ، وما يةة  من 

جوانــ  ةضــامنية وةكامليــة ، بــل يتعــداه ىل  التحســ  امليــدانو 

 ( :عليه السالم)لذا يقول  ...العمرانو  –للنبض االقتصادا 

ــَو)               ــَرْد َأَةَفقَّ ــَر اخَل ــاِ  ِبْم ــِلُح َأَم ــُه ْها ُيْص ــ، َل ــ إنََّف ــالِحِه ِف و َص

 نَّأَل، ِبِهـْم   اُهْم ىلالَّال َصـالَح ِلَمـْن ِسـوَ   َو، اُهْم الحام ِلَمْن ِسَوَصالِحِهْم َصَو

ـ  ْلَو. ْهِلِه َألى اخَلَراِ  َواٌل َعاَ  ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ ـ َيكُْن َنَظـُرَك ِف اَرِة و ِعِم

ـ ْرِض َأاأَل ـ  ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِف ـ  نَّأَل، اِ  َرو اْسـِتْجالِب اخَل   هلَل ال ُيـْدَرُك ىلالَّ اِل

اَد ْهَلهلَل الِعَبَأَو، الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأَمْن َطَلَ  اخَلَراَ  بَغْيِر ِعَماَرِة ؛ َوبالِعَم

ـ . يالم َقِل ْمُرُه ىلالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ،  ـ  َف ـ  ْوالم َأإْن َشـَكْوا ِ َق ـ  ِوَأ، ةم ِعلَّ اَع اْنِقَط

ـ  َأ ْوَأ، ا َغـَرٌق  ْرض  اْغَتَمَرَهاَلَة َأىلَح ْوَأ، ٍة َبالَّ ْوِشْرٍب َأ ٌٌ  ْجَحـَف بَه ، ا َعَطـ

َعَليـهلَل َشـْوٌء    ال َيـْتُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َوْمْن َيْصُلَح ِبِه َأا َةْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ
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ـ َف، ْنُهْم ْفَت ِبِه امَلُؤوَنَة َعَخفَّ ـ َلوَن ِبـِه عَ ُه ُاْخـٌر َيُعـودُ  إنَّ ـ ْي ـ هلَل ِف ِة اَرو ِعَم

.. (اِئِهْم َمَ  اْسِتْجالِبهلَل ُحْسَن َ َن، الَيِتهلَل وَةزينِي َو، ِبالِدَك 

 

 . 

الـذا يبـدأ مـن اجلانـ       والصياعة والتطبيا وهذا التحس                 

ااتم  ، وما يةة  من نظام الضـرائ  وجبايـة    – واالقتصادا املالو

وى االقتصـادية مـن   ، وحلقـات اجلـد  وىلدارةها باألداء العالو الضرائ  

 ( . اُهْمالحام ِلَمْن ِسَوَصالِحِهْم َصَصالِحِه َو) نظام الضرائ  ؛ 

الـدنيوا   ، العما االسـةاةيجو املسـتمر واملسـتدام   جمريات و             

 اُهْم ىلالَّال َصالَح ِلَمْن ِسَوَو) ؛ ةفاعله ونتائجه يكون عند ، واألخروا 

 ( .. ِبِهْم

د كـــل ؛ رفاهيـــة اقتصـــادية ، أو أزمـــة اقتصـــادية وعنـــ               

، ويكمــن التكامــل (  ْهِلــِهَألــى اخَلــَراِ  َواٌل َعَيـِعــ) يكونــون ؛ 

 ( ..اٌل َيـِع) ؛ االجتماعو امليدانو عند مصطلح  –االقتصادا 

والتحس  األعما من سلسلة ىلسةاةيجيات القيادا بالنبض               

 ..الفلسفة القائم عليها ماعو ، هو االقتصادا واالجت

وةبعات الهلل على خمتلف األصعدة املنظورة وغ  املنظورة ،                

ـ َو) املباشرة وغ  املباشرة اليت يكشـف دقتهـا ؛    ـ  ْل و َيكُْن َنَظـُرَك ِف

 ( . اِ َرو اْسِتْجالِب اخَلْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاَرِة اأَلِعِم

املقارنة بني التشريعات الوةعية الدنيوية ، ومـا  وال ميكن                

يتبنى منظور التشريعات اإوية املستمدة منها هذه التشريعات اليت 

 ..األخروية  -ةب  األمم واحلضارات وامتدادات احلقوق ؛ الدنيوية 

والدليل على الهلل وعلى مدى ةالزم وأهمية وواج  التحس                

ةه وحكمته وما يشـمله مـن اقتصـاد معـر      القيادا هذا وةعليال

َمـْن َطَلـَ  اخَلـَراَ  بَغْيـِر     اَرِة ؛ َوبالِعَم  هلَل ال ُيْدَرُك ىلالَّاِل نَّأَل) متعاظم ؛ 

 ( .. يالمَقِل ْمُرُه ىلالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ، اَد ْهَلهلَل الِعَبَأَو، الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأِعَم
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لكيــان اإســةاةيجو اإنســانو الــذا ال الفلســفة وا وهــذه               

املنظومة والسياسات واالسةاةيجيات االقتصادية وةداخالت  يتجزء ،

قف أمامه ةال ، و ا وةطبيقاةها ودورها الفاحصالال متناهية بعلميته

لنظريـات والتطبيقـات   اأدق  عند معاجلاةـه املسـتدامة واملسـتمرة ،   

 ..ا التصاغر والتالشو ، ىلاّل أصابه املعاصرة و ىليديولوجياةها

واالشةاكية واإمربيالية ، الرأةالية  األنظمة ؛ فأين ةقف              

ومــا ، ، واألنظمــة املختلطـة ، بتوجهاةهــا اإيديولوجيـة   والشـيوعية  

، م  الفرق بني اجلهة الـيت ةتحمـل املهـام ،    ةها ابفلسف وةلتقو جيرا

أو عوامـل االنتـا     والسيطرة علـى وسـائل  حتمية الصراعات  ؛ عند

 ..البناءات القيادية لطبقة معينة ما يةة  عليها من و

( عليـه السـالم  )اإمام علو  وفرق الهلل عن ما يبنيه ويوجه به              

، الـيت ال يشـوبها    مبنه  التشـريعات اإسـالمية اإنسـانية الدقيقـة    

 الذين يشوهوا التشـري  اإسـالمو لـدعم مصـاحلهم    ةالع  اآلخرين 

 ..الدنيوية ومآربهم ومصاحل ومآرب أعوانهم 

، ومـا  املتقـدم  الـنص املبـارك    ويتبني مضـمون مـن مضـامني                 

يتوج  أن يكون علية الدور القيادا الفاعـل والعميـا واملسـتمر    

..  البناء االقتصادا على األس  السليمة 

 

 

تـد  معـني ، بـل مي  لقيادا برعيته عند حـد  وال يقف اهتمام ا              

بإنسانيته ل كز عالجاةه حلماية الطبقـة الواسـعة   ااتمـ  ،    

 :بالقول ( عليه السالم)حيع يوصو ويؤكد 
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ِمـَن  ، يَن ال ِحيَلَة َلُهـْم  ِذى ِمَن الََّلَبَقِة السُّْفو الطَّاهلَل اهلَل ِف  مَّ)                 

َبَقـِة  ِه الطَّو هـذِ ِف إنََّف، ْمَنى الزَّْؤَسى َوْهِل الُبَأاجنَي َوامُلْحَتنِي َواِكامَلَس

اْجَعـْل َلُهـْم   َو، يِهْم ا اْسَتْحَفَظهلَل ِمْن َحقِِّه ِفاْحَفْظ هلِل َمَو، ُمْعَترًّا اِنعام َوَق

، و ُكلِّ َبَلٍدو اإْسالِم ِفاِفِت َصَووِقْسمام ِمْن َغالَّ، اِلهلَل ِت َمْيِقْسمام ِمْن َب

ـ ، ُه ِد اْسُتْرِعيَت َحقَُّكل  قَََو، ْدَنى ا ِلأَلِذْنُهْم ِمْتَل الَّْقَصى ِمأَلِل إنََّف ال َف

ـ َف، َيْشَغَلنَّهلَل َعْنُهْم َبَطٌر  ـ إنَّ اِمـهلَل  اِفـَه إْحكَ َذُر ِبَتْضـييِعهلَل التَّ هلَل ال ُةْع

(الكَتَ  امُلِهمَّ 

 

 . 

ـ                       وعظيم الةكيبة البالغيـة البيانيـة املسـتمدة مـن الواق

ـ    اْحَفْظ هلِل َمَو) الطبقو ، يربز عند ؛  ، (  يِهْما اْسـَتْحَفَظهلَل ِمـْن َحقِّـِه ِف

ووجوبــه لصــون كرامــة النــا  وهــو حمــور فــرض احلقــوق اإويــة 

 ..وحقوقهم وةلبية حاجاةهم والعيٌ الكريم 

بقــا دورة اقتصــادية كــب ة ، خمتصــرها ، وهــذا بذاةــه                

هندسـة  التواصل   شباع ، وامتدادها بقا جيم  بني احلاجة واإ

ــالو    ــادا ، والتــوازن امل ــر االقتص ــاد والفك ــادة هندســة االقتص وىلع

األوانـو   كمـا جيـرا علـى    منـه ةطبيقيـة  والطبقو ، ورمبا صـور  

   معاجلاةهـا  املستطرقة ، وهو بذاةه ومسـتوياةه وأسـاليبه ، يسـهم   

 ..ية القيادا باجتاهاةه وأنظمته االنسانالشخص 

 

 اشأنشطة االقتصادية : ثانيًا 
 الداعمة الستدامة هندسة وإعادة هندسة االقتصاد

 

والزراعيـة  ال ُينكر ما أهمية وفاعلية األنشـطة التجاريـة                    

والصناعية واملاليـة واخلدميـة ، ودعمهـا لقيـام الدولـة وركائزهـا       
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ــن العو    ــطة م ــذه األنش ــون ه ــة ، لك ــة والفوقي ــا التحتي ــل وُبناه ام

 ..االجتماعية  –االسةاةيجية ملستقبل اجلوان  االقتصادية 

فمتال ال ميكن أن ةكون هناك ةرائ  ورسوم وا فاعليتها              

دون وجود هذه األنشطة ، وميكن أن ةسهم هذه األنشطة   ىلنشـاء  

وقيام املشاري  وةوسي  مشاري  ، وهندسة وىلعادة هندسة العمليـات  

ه ةوافر فرص العمل ، وحركة سوق العمـل ، وميكـن   املتنوع ، ومن

ــطة    ــذه األنش ــالل ه ــن خ ــوير   ، م ــة والتط ــة التنمي ــدف  بعجل أن ة

 ..واملستقبل الكب  للدولة وااتم  

( عليـه السـالم  )ا جعل أم  املؤمنني اإمام علو مموهذا جان               

وأمـر بـه    مـا وّجـه  عليه لقطاعات واألنشطة ، والدليل أن يهتم بهذه ا

حني عينه أم  على مصـر ، ومنـه   ( رض)مالهلل األشة ( عليه السالم)

 ( :عليه السالم)قوله 

ـ اْسـَتْوِص بالتُّ  ُ مَّ)                : ِص ِبِهـْم َخْيـرام   ْووَأ، َاِت اَعا الصِّـنَ َاِواِر َوجَّ

ـ ،  امُلَتَرفِِّا ِبَبَدِنـهِ َو، اِلِه امُلْضَطِرِب ِبَمامُلِقيِم ِمْنُهْم َو ـ ُهْم َمـوَ إنََّف ، اِفِ  ادُّ امَلَن

ـ اِعـِد وَ ا ِمـَن امَلبَ ُبَهُجالََّو، اِفِا اُب امَلَرَبْسَأَو ـ ، اِرِح امَلَط ، َبْحـِرَك  و َبـرَِّك وَ ِف

ـ   َحَو، َجَبِلهلَل َسْهِلهلَل َوَو ال َيْجَتـِرُووَن  َو، ا اِةـِعهَ اُ  ِلَمَوْيـُع ال َيْلَتـِةُم النَّ

ْد َفقََّةَو. َوُصْلٌح ال ُةْخَشى غاِئَلُتُه ، اِئَقُتُه اُف َبال ُةَخ ُهْم ِسْلٌمإنََّف، ا َهَعلْي

ـ وَرُهْم ِبَحْضـَرِةهلَل وَ ُأُم ـ  -ْعَلـْم  اَو. اِشـو ِبـالِدَك   و َحَوِف ـ  َ َم ـ  نََّأ - هلَلاِل و ِف

ـ َو، بيحـام  َوُشـّحام قََ ، اِحشـام     ِمـْنُهْم ِةـيقام فَ  ِتَك ـ َمْلارام ِلاْحِتَك ، اِفِ  َن

ـ َو، اِت اَعو الِبَيَةَحكُّمام ِفَو ـ اِل ـ َعْلٍة ِلاُب َمَضـرَّ هلَل َب لـى  َعْيـٌ  عَ َو، ِة امَّ

ـ ، اِر فاْمَنْ  ِمَن االْحِتَك. الُوالِة  ـ  إنََّف ـ َلاهلُل َع صـلَّ  -وَل اهلِل َرُس آلـِه  ِه َوْي

ار  ْسَعَأَو، ازيِن َعْدل  َوِبَم:  امكُِن الَبْيُ  َبْيعام َسْمحَيْلَو. ُه ْنَمَنَ  ِم -ْم َسلََّو

ـ  ـ اِئِ  َوال ُةْجِحُف بالَفريَقْيِن ِمَن الَب ـ  . اِع امُلْبَت اَرَف ُحْكـَرةم َبْعـَد   َفَمـْن  َق

( اٍفِر ىلْسَرْيو َغاِقْبُه ِفَعَو، اُه َفَنكِّْل ِبِه َنْهيهلَل ىليَّ

 

 . 
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والتجــارة والصــناعة ، يكمــل بعضــهما الــبعض ، لــدعم                  

 ..ما تصاد برافديهما واسةاةيجياةهاالق

،  ااجلـودة الداخلـة ةـمنه   متطلبـات  فاسةاةيجية االنتـا  و                

واسةاةيجية التسويا ومحاية املستهلهلل ، وما ةسهم قنـوات التوزيـ    

احلــديع  ، واألســواق احلقيقيــة ، ومــا ظهــرت   الوقــت والتســويا

 ..واملعاصر األسواق االلكةونية 

احلقـوق   البيـ  والشـراء ، يـتم محايـة     فضالم عن ما يتم فيـه                

ةهديـدات  جمريات قوة العـدل ، ومـا يقابلـها مـن     الواجبات ، وةأدية و

ما منه ، وعنده ال ميكن استغناء أحدهما عن اآلخر ، والظلم واجلور 

الربح واجلودة والنجاح والتفـوق التنافسـو ،    جيمعهما من متطلبات

..هلهلل رةى الزبون أو املستبالتالو انطباعات وو

 

 

يسهمان   آ ار وبيان وحـراك  ، أا التجارة والصناعة ، وهما               

وآليات مستوى الدخل واالستهالك واالدخار واالستتمار ، وكونهمـا  

، يدخالن ةمن املهن املنتجة ، وكونهما مصدر من مصادر الكس  

ع جباية الضـرائ  املباشـرة وغـ  املباشـرة ، وأنـوا      ما يةة  من ومنه

الرسوم ، والدعم الداعم للتنمية والتطوير ، ومنـه محايـة االقتصـاد    

ــخم ،    ــز والتض ــاقم العج ــن ةف ــة م ــةاةيجياةه ، واحلماي ــوط  واس ال

واحلماية من االحتكار والربا ، ومحاية سوق العمل ومستوى دوران 

 ..العمل ، والرفاهية االقتصادية ، وسالمة دوران االقتصاد 

للتقافـة الفقهيـة ؛ األهميـة البالغـة   اسـتقامة      ةظهر هنا و              

وانسيابية التجارة والصناعة ، والهلل لالبتعـاد عـن كـل مـا ميـ       

                                                 
 
 Dess, Gregory G. & Others  / Strategic -: راجع على سبيل المثا   - 

Management ; creating competitive advantages / 3ed edition / McGraw-

Hill Higher Education / Now York / Americas / 2007 . 

- Viardot, Eric / Successful Marketing Strategy For High – Tech Firm / 

3ed Ed., Artech House Boston – London, 2004 . 
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وجـودة  ، احلا والعدل واحلالل ، الـداخل ةـمن املعـامالت التجاريـة     

العامليـة   وفا املعـاي   االنتا  ومطابقاةه م  املواصفات املطلوبة على

من وةـ  احلقـوق املتكافةـة   نصـابها     ، وما بمله وأخالقياةها 

مـا يةةـ  مـن    احلقيقو ، وهو مـا بقـا هندسـة احلقـوق ، ومنهـا      

 ..االقتصادية احلقوق 

وىلن ةعّدت أو مت ةهديـد اسـتقامة املعـاي  ، البـّد مـن حتقيـا                     

تتوافا م  وىلحقاق احلا ، والهلل بإعادة اوندسة ل ةاملطلوب من العدال

 ..ابتة املعاي  الت

ومؤشر السلوك التسويقو املنحرف ، مبا بمله مـن مسـتوى                 

 نََّأ) ؛ ، ةظهر مضامينه ومؤشراةه عند  عدم مالئمة املزي  التسويقو

ـ َو، بيحام َوُشّحام قََ، اِحشام    ِمْنُهْم ِةيقام َفِتو َكِف ـ َمْلارام ِلاْحِتَك ، اِفِ  َن

ـ َو،  اِتاَعو الِبَيَةَحكُّمام ِفَو ـ اِل ـ َعْلٍة ِلاُب َمَضـرَّ هلَل َب لـى  َعْيـٌ  عَ َو، ِة امَّ

 ( .. الُوالِة

ــ                 ــذا اجلان ــة   ه ــادة اوندس ــا ىلع ــاع وةطبي ــة اةب وكيفي

 :ملطابقة املعاي  الفقهية ، مما يكون   اةباع وةطبيقات 

، واحلقوق وهو ىليقاف هدر الطاقات ، ( اِر فاْمَنْ  ِمَن االْحِتَك)  -

؛ الدقيا اإنسانو العال  منه تعلا باشباع احلاجات ؛ ووما ي

ـ َعَو، اُه َفَنكِّْل ِبِه اَرَف ُحْكَرةم َبْعَد َنْهيهلَل ىليََّفَمْن  َق)  و اِقْبُه ِف

 ( .. اٍفِر ىلْسَرْيَغ

كُِن الَبْيـُ  َبْيعـام   َيْلَو) هناك ما جيم  بني املعاملة  والعدل ؛  -

ار  ال ُةْجِحـُف بـالَفريَقْيِن ِمـَن    ْسـعَ َأَو، ازيِن َعـْدل   َوِبَم:  امَسْمح

، واملوافقـة  واملسـاهلة  اجلود  والسمح يع ،  (اِع امُلْبَتاِئِ  َوالَب

لـني  حيع ال عقدة أو معـوق فيـه ، وجيعلـه    على املطلوب ، 

ـ   وسهل واالنقيـاد ، وعنـده     مـرن وبانسـيابية   يكـون البي
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يـن مـا   ، وال ةضيي  فيه احلقوق ، أ القبولو العرض وفاعلية

 ..كان املوق  والشخوص   البي  والشراء 

السلوك التسويقو  مهم من جان  هوهو مما يتضمن                

ايـ  األطـراف    املتوازن لضمان حقـوق  املةة  عليه السعر

، ومـا ةشـمله   هندسـة البنـاء واملـزي  التسـويقو     من خـالل  

ــه     ــمن فق ــه ة ــة مبعاجلت ــراء ، املتمتل ــ  والش ــة البي عملي

 ..عامالت التجارية   اإسالم امل

يمكن وة  خمط  ةوةـيحو  أما ما يتعلا باالحتكار ، ف             

 :، وكاآلةو  اةه وآلياةه ،   ةوء النص املباركعاجلمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 اةهجلامعيبني االحتكار و(   ) خمط  

 

آليـات ومعاجلـات البيـ  والشـراء     يتطل  من من جهة أخرى ، و             

ويم السبل وعدالتها وةاحتها ، باملوازين واجلودة واألسعار ، بـال  بق

، ، كما اةضـح مـن سـابا القـول     البائ  واملشةا  ؛ ىلجحاف للطرفني

مـن مـوازين   باملقارنة م  ما يكون عليه البي  والشراء غـ  السـمح   

 .. حفة للطرفنيااسعار مؤشرات األعدل ، و اا غ 

البي  الذا بمو احلقوق ، والبيـ  الـذا    وجهو؛  مبعنى آخر              

، وعناصر يهدر احلقوق ، وهنا مما يظهر جوان  من املزي  التسويقو 

فاْمَنْع ِمَن 

 اِراالْحِتَك

اَرَف َفَمْن  َق

ُحْكَرًة َبْعَد 

 اُهَنْهيَك إيَّ

 َفَنكِّْل ِبِب

ي اِقْبُب ِفَعَو

 اٍفِر إْسَرْيَغ
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ــان   ــاملنت  والســعر والةويــ  واملك املــزي  التســويقو املتمتلــة ؛ ب

 ..واألفراد وعمليات البي  وبيةة اخلدمة 

ا واملـالو    سـبل ومسـتوى البنـاء االقتصـاد    ما بمله من و               

  .. فقه املعامالت ، وجمريات هندسة وىلعادة هندسة البي  والشراء

توةـيحو  الخط  بـامل ،    ةوء النص املبارك بيانه ميكن و            

 :اآلةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني مستوى هندسة وىلعادة هندسة (   ) خمط  

 البي  والشراء بتحس  ىلنسانو

 

ـ ومما يتب                 أركـان  و ا ، مـا أهميـة العقـد ، ومـا أهميـة     ني هن

صيغة العقـد ، ووجـود الةاةـو أو التوافـا باإجيـاب مـن       والعقد ؛ 

هندسة وىلعادة هندسة 

 البي  والشراء

 ازيِن َعْدٍ َوِبَم

اٍر ال ُتْجِحُف بالَفريَقْيِن ْسَعَأَو

  اِ الُمْبَتاِ ِع َوِمَن الَب

 

 الَبْيُع 
 

َبْيعًا 

 ًاَسْمح
 

 َعْدٍ غير ازيِن َوِبَم

اٍر ُتْجِحُف بالَفريَقْيِن ْسَعَأَو

 اِ الُمْبَتاِ ِع َوِمَن الَب

غير َبْيعًا 

 ًاَسْمح
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البائ  ، والقبول من املشةا ، يع  هناك وعو ورغبة وىلرادة هادفـة ،  

 ..سواء كان   املاةو أو احلاةر أو املستقبل 

ةا ، بشخصــيتهما ورمبــا خيــوض كالهمــا البــائ  واملشــ               

أو ، نقطــة االةفــاق  ؛ احلقيقيــة واملعنويــة ، التفــاوض للوصــول ىل 

 ..عدم االةفاق نقطة 

البسـي  واملعقـد   هناك هندسة العقد عمومَا ، أن يع  مما و              

سب  ، الةاةو ، األهلية ، الب؛ املتمتلة بأركانه األربعة واملرك  ، 

 ..د للبي  والشراء واحملل ، وىلعادة هندسة العق

االقتصـاد  : يـ   البوالتسـويا  مما جيم  ما بني ؛ اإدارة   و               

ــن  ــوق م ــة الس ــاد ، و     حرك ــ  ، ودوران االقتص ــرض والطل الع

مبختلـف  مـا يتعلـا   القانون بأركان العقـد ، واالجتمـاعو ومنـه    

ان ، واألخالقــو باالئتمــ، والقــدرات الشــرائية الطبقيــة املســتويات 

ــارا  ــاي  والتج ــانو بمع ــودة ، واإنس ــع ة واجل ــ  التس ــة البي مرون

 .وهكذا .. والشراء بال ةشدد 

ولــذا اســتدامة الــدول ، باســتدامة االقتصــاد وعمــارة األرض                

؛ بقـويم الفكـر والعلـم واملعرفـة وةطبيقاةهـا واسـتتماراةها       والهلل 

ء والعمـران الـذا يقـ     ومنها حا البنـا ، املستمرة ، ومحاية احلقوق 

 ..على كاهل الشخوص القيادية دعمها وقوة حراكها البنائو 

ــةاةيجية                ــة النظــرة االس ــا أهمي ــح م ــوبــذلهلل يتض نظوره املب

بـداعم  واالجتماعيـة ،   –الستدامة األنشـطة االقتصـادية   اإسالمو 

 تـد ِعـرب األجيـال   ميمـا   ومنه ، سياسة الدولة وخططها االسةاةيجية

 ..وسالمة احلقوق 

مـا بعـد الـدنيا ، وهـو      ىل  ميتد آ اره احلقوقيـة   اإسالم و                

ىلنسـانو  لو استتمر بوعو واسـتيعاب   ، آخر ةتقيفو سلوكو داعم
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لتحقا الكت  مـن االسـتقامة    ، اجلان  امليدانو ألنشطة احلياة  

 .. واالستدامة   التنمية والتطوير 

جانـ  ومضـمون ممـا    وغـ ه مـن األمـور ،     وما سبا اكـره                

 :بمله القول املبارك 

ــَو)              ــْل ــُرَك ِف ــَيكُْن َنَظ ــ ْرِض َأاَرِة اأَلو ِعِم ــِرَك ِف ــْن َنَظ ــَغ ِم و ْبَل

َمْن َطَلَ  اخَلـَراَ   اَرِة ؛ َوبالِعَم  هلَل ال ُيْدَرُك ىلالَّاِل نَّأَل، اِ  َراْسِتْجالِب اخَل

. يالم َقِل ْمُرُه ىلالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ، اَد ْهَلهلَل الِعَبَأَو، الَد ْخَرَب الِباَرٍة َأِعَمبَغْيِر 

ـ  ْوالم َأإْن َشَكْوا ِ َقَف ـ  ِوَأ، ةم ِعلَّ ـ  ْواَع ِشـْرٍب أَ اْنِقَط ْرض  اَلـَة أَ ىلَح ْوَأ، ٍة َبالَّ

ـ  َأ ْوَأ، ا َغَرٌق اْغَتَمَرَه ٌٌ  ْجَحـَف بَه ـ  َخفَّ، ا َعَطـ ـ ْفـَت َع ْن ا َةْرُجـو أَ ْنُهْم ِبَم

ـ    َعَليهلَل َشْوٌء َخفَّ ال َيْتُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَيْصُلَح ِبِه َأ ، ْنُهْم ْفـَت ِبـِه امَلُؤوَنـَة َع

َمـَ   ، الَيِتهلَل وَةزينِي َو، اَرِة ِبالِدَك و ِعَمهلَل ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُاْخٌر َيُعوُدإنََّف

.. (اِئِهْم اْسِتْجالِبهلَل ُحْسَن َ َن

 

 . 

ــ                 ــا يع ــمن  ومم ــة   ويتض ــة واحلكوم ــم الدول ــة داع أهمي

؛ البّد مـن   نهالتشجيعو لكل األطراف على االستتمار والتنمية ، وىل

محاية النا  وحقوق النا  أين ما كانوا ، من خالل عمارة األرض ، 

الداعم لألهـداف املسـتدامة للحيـاة املاديـة وغـ  املاديـة والنفسـية        

الفضاء واملستقبل ، ومنه اسـتقراء  ما ميتد ىل  و، بيةية والبشرية وال

 ..به الشاملة وما يتطلبه من البناء اخلاّلق املستقبل وعواق

بناء مستوى النظر األبعد من ، بني عمارة األرض وخرابها أما ما             

خاطر املالتهديدات وو ةاةيجية ، أال وهو ما يكمن   التحدياتاإس

ـ  َأَو، الَد ْخَرَب الِبَأ) ؛ د املتمتلة عن  ْمـُرُه ىلالَّ َوَلـْم َيْسـَتِقْم أَ  ، اَد ْهَلـهلَل الِعَب

 ( . يالمَقِل

على البالد والعباد ، وما يتعلا مبا ةتطلبه التأ   البالغ ومنه              

الفكــر االقتصــادا والنتــائ  و االقتصــاد هندســة وىلعــادة هندســة
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، ( العباد ) ، وما بمله ( البالد ) ؛ والعواق  االقتصادية ، وما حتمله 

 ( ..ةها ااحلكومة وقياد الدولة أو سياسة) وما ةتوجه به 

 

 جوانب داعمة النسيابية : ثالثًا 
 هندسة وإعادة هندسة االقتصاد والفكر االقتصادي

 

ةربز عّدة جوان  ةكون الدعم الـداعم النسـيابية وفاعليـة                   

ــوع   ــة ورس ــة ودق ــادية   ومرون ــطة االقتص ــاد واألنش ــ ة االقتص مس

بأسسه وُبناه التحتيـة  ، واستدامة الفكر االقتصادا السليم القويم 

وما ُيكامله ، وهو ما يتحقـا مـن خـالل املنظـور اإنسـانو وسـبل       

 ..ةطبيقاةه املتمرة واملستمرة 

وعلى الرغم من أّن الفكر االقتصادا احلديع واملعاصر ، ال                 

  التطبيقات ، ىلاّل أّن التشريعات اإسالمية اإويـة   األهميةنكر ي

ـ        اة والفقه اإسـالمو املواكـ  لكـل مـا يـتغ  ويسـتجد   احلي

 .. ةستداماال  معاجلته على أسا   واحلياة االقتصادية ، والتوجه

ـِر دقتـه علـى مـدى     ومنه مـا  واخلوض   هذا املضمار ،                ُيْظهـ

 ( :عليه السالم)نيا ، قول أم  املؤمنني اإمام علو بقاء الد

، انام ِمَن امَلَخاِوِف َمالَم َأالسََّو، ْدِق َوَةْرَك الَكِذِب َةْشِريفام ِللصِّ) ..             

(اَمِة اَعَة َةْعِظيمام ِلإلَمالطََّو، ِة امام ِلأُلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو

 

 

س ة احليـاة وانسـيابيتها دون الـدعم    ال ميكن الستقامة مو            

لتوابت السلوكيات األخالقيـة ، واملتمتلـة منهـا بالصـدق والسـالم      

حـد  وهـو وا يما ما يدعم العامل االقتصادا ، واألمانة والطاعة ، والس

 ..األركان املهمة للفرد وااتم  والدولة ومؤسساةها من 
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االقتصـادية ، حيـع ال   وجان  منه يربز عند عتبـة األنشـطة                 

جـذب روو  األمـوال ، وال بقـاء     ال ميكـن  ةستقيم االستتمارات ، و

روو  األموال   موق  جغـرا  حمـدد ، بـال سـالم للـدول ، وصـدق       

اةبـاع التقافـة الفقهيـة    ومنـه  التعامل ، واألمان التجـارا ، والطاعـة   

الفكر مة بسال اإنسان واملوجهة واملنظمة ليستديم وامُلهذبة املقوِّمة

ــادا ــيابية     االجتمــاعو – االقتص ، وبنــاء منظومــة هندســة وانس

 ..االقتصاد 

ةكـون  ةتعدد اجتاهات التعامل م  األمانة ، فاألمانـة مـرة   و               

وعنـد  ، وعنـد النصـح   ، وعنـد التعامـل مـ  اآلخـر     ، املعلومـة   ةمن

صـادية  وعند كل حلقـة   الـدورة االقت  ، التجارة واملال واالقتصاد 

واالجتماعية والسياسية ، فرمبا دخلت ةمن كل حلقة من حلقات 

 .. املنظومة اوندسية لالقتصاد 

وأعما وأمضى من هذه اوندسـة واإسـةاةيجية ، مـا يؤشـر                   

 ( :عليه السالم)عليه قوله 

َهـا ُعِرَةـْت   ىلنَّ. ْهِلَهـا  َأ َفَقْد َخاَب َمْن َلـْيَ  ِمـنْ  ، َماَنِة َداَء اأَلَأ ُ مَّ)              

ِل ْوَواجِلَبــاِل َااِت الطُّــ، ِة رََِةــنَي امَلــْدُحوََّواأَل، ِة َماَواِت امَلْبِنيَّــَعلــى السَّــ

َوَلِو اْمَتَنـَ   . ْعَظَم ِمْنَها ْعَلى َوال َأَوال َأ، ْعَرَض ْطَوَل َوال َأَفال َأ، امَلْنُصوَبِة 

ْشـَفْقَن ِمـَن   ْو ِعـز  الْمَتـَنْعَن ؛ َوَلكِـْن أَ   ٍة َأُقـوَّ ْو ْو َعـْرض  أَ َشْوٌء ِبُطـول  أَ 

ـ " ، اإْنَسـاُن   َوْهـوَ ،  ْةَعُف ِمْنُهنََّوَعَقْلَن َما َجَهَل َمْن ُهَو َأ، الُعُقوَبِة  ُه ىلنَّ

" (َكاَن َظُلومَا َجُهوالم 

 

 . 

واألمانة ، ومنها االئتمان ، الـركن العظـيم والبنـاء اوندسـو                  

َخـاَب َمـْن َلـْيَ  ِمـْن     )، و اإسةاةيجو لالقتصاد ، بل للحياة بأسـرها  

، وخاب ، مبعنى ؛ افتقر ، وُمِن  ، وفشل ، ومل ينـل أو بصـل   (  ْهِلَهاَأ

، يع  بآ ـار اخليبـة ، ةـياع    على ما أراد ، ومل ينجح ، وخسر ، وُحِرم 
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جلمعـو  وندسة وانتظام املس ة احلياةيـة علـى املسـتوى الفـردا وا    

 ..وااتمعو 

الصورة الوقائية االستقرائية العظيمة ، واحلتميـة  كذلهلل و               

التوقعية االستنتاجية ، ةربز عند التحـذير مـن العواقـ  ، كفكـر     

وما ةكون عليه النف  ، وما ينت  عنه كسلوك وسـياق أفعـال ،   

 :العقول ( عليه السالم)حيع خياط  

َوَلـْم ُيَنـزَِّه َنْفَسـُه    ، َوَرَةَ  ِفـو اخِلَياَنـِة   ، َماَنِة اْسَتَهاَن ِباأَلَوَمِن )               

َوُهـَو ِفـو   ، ْنَيا ِبَنْفِسـِه الـذُّلَّ َواخِلـْزَا ِفـو الـدُّ      َحـلَّ َفَقْد َأ، َوِديَنُه َعْنَها 

ـ   َأ َوىلنَّ. ْخَزى َالُّ َوَأاآلِخَرِة َأ ٌِّ   َأَو، ِة ْعَظَم اخِلَياَنـِة ِخَياَنـُة اأُلمَّ ْفَظـَ  الِغـ

ُّ اأَل .. (ِة ِئمَِّغ

 

. 

ْعَظـَم  َأ َوىلنَّ) وبني األمانة واخليانة ، احملدد ملستوى احلضـارة ،               

، وجمريـات الـهلل علـى اجلوانـ  املاديـة وغـ        (  ِةاخِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمَّ

ـ ، ْنَيا الـذُّلَّ َواخِلـْزَا ِفـو الـدُّ    ) املادية والنفسية ؛  َالُّ َو ِفـو اآلِخـَرِة أَ  َوُه

 ( . ْخَزىَوَأ

  وروعة ودقة البناء وهندسة البنـاء وىلعـادة هندسـة البنـاء                   

، الـذا بفـظ   ، هذا الرادع املمتـد مـن الـدنيا ىل  مـا بعـدها      اإسالم 

 ..احلقوق بال ةقادم ، أين ما كانت ، ومتما كانت ، وبيان مواقفها 

اإنسـان ومـا ُيعلنـه ،     هبّد من عدم اختالف مـا يظمـر  وبهذا ال              

والنتـائ  ، وبقـويم   والغايـات واألهـداف   الستقامة األمـور والوسـائل   

َوَمـْن َلـْم َيْخَتِلـْف ِسـرُُّه     ) ؛ االجتاه واألداء والعواقـ  ، واآلليـة واملـنه     

(ْخَلَص الِعَباَدَة َوَأ،  َماَنَةى اأَلدََّفَقْد َأ، َوِفْعُلُه َوَمَقاَلُتُه ، ُتُه َوَعالِنَي

 

 .. 
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م  الفعل ، و ( العالنية) حينما جتمعه املعادلة م  ( السر ) و                 

األخرويـة ؛   –الدنيويـة   منه ااريـات و، ( َماَنَة ى اأَلدََّفَقْد َأ) قول ، وال

 ..، فاألمانة ىلخالص ، واجلعل الشامل العبادة  (ْخَلَص الِعَباَدَة َوَأ)

َعَمَلهلَل َلْيَ  َلهلَل ِبُطْعَمٍة  َوىلنَّ)  املسؤولية ، البّد ؛بناء عظيم و                

(ْنَت ُمْسَتْرًعى ِلَمْن َفْوَقهلَل َوَأ، َماَنة  ُه ِفو ُعُنِقهلَل َأَولِكنَّ

 

 .. 

وبني العمل واألمانة ، بكل أشكال األعمال العبادية ومـا                

ال عمل   وارةباط مستمر واسةاةيجو ، فيتعلا باملعامالت ، وشائ

 ..بال أمانة األداء ومعاي  اجلودة 

بتحمل ، وةتصاعد مسؤولية األعمال وما ةسةعو من دقتها               

ية عنـد  ملسـؤول ذه األمانـة ، والسـيما حينمـا ةتصـاعد وةتعـاظم ا     ه

 ..ل التنظيمو لقيادا واإدارا املتقدِّم   اويكا

االسـتقرار ، ومنـه    مسـتوى  وبطبيعة احلـال يـؤ ر الـهلل علـى                 

 ..االستقرار االقتصادا واالجتماعو والسياسية 

واملسؤولية واملةةبات على األمانـة ، ال ةقـف   التشـريعات                  

، كما ةبني اإسالمية على نطاق زمانو ومكانو وموقفو دنيوا 

ة ىل  احلسـاب األخـروا أمـام    ، بـل ةتعـداه املسـؤولي   مما ةقدم القول 

اخلالا عـز وجـل ، فيمـا ىلاا أدى األمانـة املاديـة وغـ  املاديـة ، أو مل        

 ..يؤديها بشكل صادق 

وال يقوم االقتصاد والفكـر االقتصـادا بشـكله السـليم                     

وقويم استمراريته واستدامته ، ىلاّل عندما ينبذ ةوجه التناف  السليب 

، لكـون التنـاف  واملنافسـة    لبناء األفقـو والعمـودا   املدمر ملس ة ا

الـذا يظهـر   البنيـة     والةاجـ   ةولد الفجـوات والضـعف  ، السلبية 

 ..و  التطبيقات االقتصادية ، االجتماعية  –االقتصادية 
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 Perfect؛ املنافسـة الكاملـة    هـو املنافسـة   من أشـكال و                

Competition  ــة ــعرية  Monoplistic، واالحتكاري ــ  الس ، وغ

Nonprice  ــافية ــة  Pure، والص ــة  Workable، والفعال ، والناقص

Monoplistic  والقاةلة ،Cutthroat .. 

ةلبيـة الطلـ  الفعـال    وةكون املنافسـة فعالـة حينمـا يـتم                   

ألســـعار وأدنـــى التكـــاليف واالرةبـــاط بـــني ا للمســـتهلكني ،

 اختــاا القــرارات وةغــي ات طلــ  ، ومرونــة العالقــة بــنياإنتاجيــة

 ..املستهلهلل بال سلطة مركزية ةتدخل باألمر 

 Economic Competitionوهنـاك املنافسـة االقتصـادية                   

املتمتلة فيها حرية التسابا   سوق السل  واخلدمات بـني البـائعني   

واملشــةين ، وباســتتمار ىلجيابيــة املنافســة االقتصــادية ، بأبعادهــا  

األخالقيــة واإنســانية املتمــرة بتســارع اإبــداعات واالبتكــارات ،  

ــاحل     ــود املص ــ  وج ــا م ــعوبة التطبي ــن ص ــى ، لك ــاطة املنح وببس

الشخصية املنفصلة عن موةوعية التنمية االقتصادية املسـتدامة ،  

ــة  ــاطر املنافس ــباب ، وخم ــن أس ــب  م ــون س ــا يك ــاكل حينم  املش

..األزمات الوطنية والعاملية و

 

  

عوق بسب  املصاحل واألنانية ، وهو ُيحجِّـم جانـ    املويكون                

ـ من القـدرات واإمكان  رمبـا ُيعطلـها التعطيـل اجلزئـو ، أو     ات ، وي

لـذا  .. األداء املبـدع واألداء العـالو    مـن  هـام ا ةتطلبه املالقيام مب ةقييد

 ( : عليه السالم)يقول 
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َجُبـوا ِبِزيَنِتَهـا   ْعال َةَو، و ِعزِّ الـدُّْنَيا َوَفْخِرَهـا   َفال َةَناَفُسوا ِف) ..                

َهـا َوَفْخَرَهـا ىل    ِعزَّ َفـإنَّ ، اِئَها َوُبْؤِسـَها  َوال َةْجَزُعوا ِمـْن َةـرَّ  ، َوَنِعيِمَها 

، اَءَها َوُبْؤَسَها ىل  َنَفـاٍد  َوَةرَّ، ِزيَنَتَها َوَنِعيَمَها ىل  َزَوال   ىلنََّو، اْنِقَطاع  

( ا ىل  َفَناٍءِفيَه َوُكلُّ َحو ، ٍة ِفيَها ىل  اْنِتَهاٍء ُكلُّ ُمدََّو

 

 . 

التنظيمو ، واسـتقامة   -التقا  التوعوا ؛ وبالتوجه البنائو                

، مــا يتوجــ  مــن حتقيــا اإنســان منــه الــوعو الســوا لإلنســان ، و

ــة وا    ــ  املوجه ــة ، غ ــة واإبداعي ــة اإنتاجي ــات املنافس ــة ةوجه ملتجه

هــدر الطاقــات والقــدرات ، ومنــه احليلولــة دون اوــدر والبعيـدة عــن  

، والسـيما مـا يتعلـا     باملكونات االقتصاية وةـدم  الـنِّعم اإويـة   

 .. برأ  املال املعر  والفكرا

: بقذر على مزبلـة   العقول ، وقد مرَّ( عليه السالم)لذا خاط                 

 : قال ( عليه السالم)وروا   خرب آخر َأنه  .اِخُلوَن ا َبِخَل ِبِه الَبا َمهَذ

! (هَذا َما ُكْنُتْم َةَتَناَفُسوَن ِفيِه ِباأَلْمِ  ) 

 

 

وهنا مما يظهر أهمية استتمار وىلدارة الوقت ، ورمبا جر الفساد             

ىل  ةدم  مستقبل وبناء احلضارة ، بعدم االهتمام مبجريـات الوقـت   

   ..ده ، ودخوله على اخلط  واإسةاةيجيات وىلدارةه واقتصا

ولكــون التشــريعات اإســالمية ةبنــى علــى أســا  منظــور              

ــعية      ــريعات الوة ــراف والتش ــالف األع ــروا ، ُيخ ــه أخ ــوا هدف دني

واخلالقــة املنافســة املبدعــة ويــب  اإســالم الدنيويــة   التنــاف  ، 

م ا للقـدرات املاديـة   أخالقية املنافسة على أسا  بنائو ولي  ةدب

صاد اإسالمو ، وهو ما يأخذ دية ، مبا فيه ؛ ما يوجه به االقتوغ  املا

ــتقامة     ــادا واس ــر االقتص ــاد والفك ــة   االقتص ــه اخلاص ةوجهاة

 ..هندسته وىلعادة هندسته عند ةطورات احلياة 
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 املبحث الثالث
 عوامل االنتاج وامللكية

 

لبات وحمدودية البحع ، ةظهر جوان  وةكامالم م  متط                

عّدة ، ستكون حماور رئيسية وذا املبحع ، فضالم عن ما ةتطلبه 

لذا  ..كامل موةوعو للجوان  االقتصادية وةتضمنه من ةداخل وة

 :ستكون احملاور الرئيسية للمبحع كاآلةو 

 . عوامل اإنتا  بني نه  البالغة والفكر املعاصر: أوالم 

 . كية بني نه  البالغة والفكر املعاصراملل:  انيام 

 .بني نه  البالغة والفكر املعاصر  اإوية والتوزي  النعمة:  التام 

 .امل اث االسةاةيجو املستدام   االقتصاد: رابعام 

 

 عوامل اإلنتاج بني نهج البالغة والفكر املعاصر: أواًل 
 

الفكر االقتصـادا ىل   بصورة عامة ؛ ينظر واستكمااَل ، و               

 Factors Of Production  وسـائل أو عوامـل أو عناصـر االنتـا     

،  Land، األرض  Labourاألساسية على ىلنها ةتكون مـن ؛ العمـل   

 .. Organization، والتنظيم  Capitalرأ  املال 

التقسـيم التقليـدا    ، البّد من االشـارة ىل  أن  وبطبيعة احلال              

اإنتا  وحبس  املدرسة الكالسيكية وروادها ؛  و وسائلأ لعناصر
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ىلخل ، يـرون بأّنهـا ةتكـون مـن ؛     .. ، واستيوارت ، ومـالت    آدم ةع

ــيم ،     ــر التنظ ــيف عنص ــدها اة ــال ، وبع ــل ، األرض ، ورأ  امل العم

 ..ليكون العنصر الراب  

ع ، فكـان ةقسـيمه لعناصـر    أما الفكر االقتصدا احلـدي               

 .قسمني ؛ العمل ، ورا  املال على تا  اإن

الفصل بني رأ  البّد من القول بأّن اجتاه لتوةيح الفكرة ، و             

 عندما انبتقت الرأةالية الصناعيةاملال والعامل مّت بشكل واةح 

التورة الصناعية ، للسيطرة علـى ةشـعبات وةفاصـيل مـا     بعد قيام 

ملاديـات وغـ  املاديـات واملـوارد     أفرزةه هـذه املرحلـة مـن ةضـخم   ا    

 ..البشرية ، وما أخذ رأ  املال من اجتاهات متعددة   دورانه 

نضـوا ةـمن را  املـال ،    ةوبهذا االجتاه  ، فقد جعل ؛ األرض              

والتنظيم ينضوا ةمن العمل ، وفلسفتهم وةربيراةهم   الهلل هو ؛ 

ت اليت ةدخل ةمن األنشطة سهولة التنظيم بني املاديات وغ  املاديا

اإنتاجية ، ولسهولة ةصنيف العناصر ، وما يدخل ةـمن احلسـابات   

 ..بكل أشكاوا 

وملراعاة ظروف معينة ، رمبا يتطل  العـودة ىل  أا ةصـنيف                  

مالئم ، سواء كان ةقليدا أو حـديع ، كمـا هـو عليـه مـتالم ، مـا       

قيميـام ؛ فـرأ  املـال العـي  ؛      ةكون النظـرة لـرأ  املـال ؛ عينيـام أو    

ومـا ىلليـه ، ورأ  املـال    .. كاملبانو واألراةو واملكـائن والسـيارات   

تبـ  ةصـنيف   القيمو ؛ يتحقا عند بي  ةلهلل األمـوال العينيـة ، أو يُ  

 ..د ، وحبس  املتطلبات يعقةآخر ، أكتر سهولة أو 

مية ، قولـه ةـمن التشـريعات اإسـال    ما ميكـن  خمتصر أما               

ّن البّد من االنتباه ىل  أمبنظور ةقليدا أو حديع ، فكان الهلل سواء 
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، ميكـن أن يكـون ةـمن عناصـر     ( السـماء  ) ؛ الفضاء اخلـارجو  

(و ُةِظلُُّكْم ِتَماَء الََّوالسَّ )اإنتا  ؛ 

 

 ..       ، وهو ما سيلحا اإشارة له  

فهـوم وسـائل أو   وبهذا ميكن القول مـن بـني مـا يتضـمنه م                  

عوامل اإنتا  باملنظور اإسالمو ، هو الفضاء اخلـارجو ومـا بملـه    

بشـكلها  من خ ات طبيعية ومصنعة ، ىلن مت مراعاةهـا واسـتتمرت   

ــ   ــحيح واملناس ــا   الص ــدول ، وم ــةاةيجو لل ــ  اإس ــى املوق ، وال ننس

كـذلهلل  ، وبققه من االستتمار اخلدمو ، ومنه مرور الطائرات متالم 

 ..مة اإنسان واملخلوقات والبيةة ا من عمقها الفاعل   سالما و

الَِّذا َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء )              

ْنـُتْم  َماًء َفَأْخَرَ  ِبِه ِمَن التََّمـَراِت ِرْزقمـا َلُكـْم َفَلـا َةْجَعُلـوا ِللَّـِه َأْنـَداًدا َوأَ       

 .سورة البقرة  (  )َةْعَلُموَن 

ىِلنَّ َربَّهلَل َيْبُسُ  الرِّْزَق ِلَمـْن َيَشـاُء َوَيْقـِدُر ىِلنَّـُه َكـاَن ِبِعَبـاِدِه       )              

 . سورة اإسراء/ ( 1 )َخِبً ا َبِصً ا 

اخلــ ات املنظــورة وغــ  فضــالم عــن األرض ومــا حتمــل مــن                

 ..املنظورة 

(  ىِلنَّ اْلَأْرَض ِللَِّه ُيوِرُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمـتَِّقنيَ  )              

 سورة األعراف /  1  من اآلية 

متتل واحدة مـن  بالتقسيمات التقليدية واحلديتة ، واألرض               

د وأنشـطته  الرئيسية ، فهو الداعم لالقتصاوسائل أو عوامل اإنتا  

املتنوعـــة مـــن الصـــناعات االســـتخراجية والتحويليـــة واخلدميـــة  

 ..واملعلوماةية 

وجان  مما يتناول اخل ات اإوية ، هو ما يظهر   قول أمـ                  

 ( :عليه السالم)املؤمنني اإمام علو 

                                                 
 
 . 99 ص / نهج البالغة  - 



 65 

ــْرَض الَّاأَل ال َوىلنََّأ)                ــْم ِت ــ، و ُةِقلُُّك ــاَء الََّمَوالسَّ ــْم ِت ، و ُةِظلُُّك

ْصَبَحَتا َةُجـوَداِن َلُكـْم ِبَبَرَكِتِهَمـا َةَوجُّعـام     َوَما َأ، ُمِطيَعَتاِن ِلَربُِّكْم 

َولكِـْن ُأِمَرَةـا   ، َوال ِلَخْير  َةْرُجَواِنِه ِمـْنُكْم  ، َوال ُزْلَفةم ىلَلْيُكْم ، َلُكْم 

(ُحُدوِد َمَصاِلِحُكْم َفَقاَمَتا  َوُأِقيَمَتا َعلى، َطاَعَتا ِبَمَناِفِعُكْم َفَأ

 

 . 

الــنص املبــارك ، اجلانــ  الــدقيا   احملتــوى  وُيظهــر ةــمن              

ــن      ــه مـ ــا حتملـ ــتدامة ومـ ــعة واملسـ ــة الواسـ ــات احلياةيـ واملعاجلـ

اإسةاةيجيات وةواصل حلقاةها بشكل حيوا ال يقف عنـد حـد ،   

 :يتمتل   ومنه اجلان  االقتصادا والعلمو واملعر  ، كما 

ــْرَض الَّاأَل - ــا  و ُةِقلُُّكــْم ِت ــر علــى ظاهره ــا ةزخ ــا فيهــا م ؛ مب

وباطنها من خ ات ماديـة وغـ  ماديـة وبشـرية وخملوقـات      

 ..متنوعة 

ـ َماَء الََّوالسَّ - ؛ مبـا فيـه مـا يظهـر للعيـان ، ومـا       و ُةِظلُُّكـْم  ِت

خيفى عنها ، وما ينزل منها مـن اخلـ ات ، ومـا ُيسـتجد مـن      

عم اهلل ةعا  بها على اإنسان ، ومنه ما يسـتتمر  ةطورات أن

عقله فيه ، كما هو عليه مـتالم ؛ الفضـاء والتكنولوجيـا    

 ..واملعلوماةية واالةصاالت 

؛ ومنه ما يظهر هنـا هـو التنظـيم الواسـ      ُمِطيَعَتاِن ِلَربُِّكْم  -

ــماء ،    ــني األرض والس ــام  ب ــيم اجل ــنظم العظ ــه ، وامل بنظم

 ..الله والطاعة للخالا جل ج

العما اإسـةاةيجو التكـاملو املسـتدام    ما يكون عليه و             

واملستمر ، ومنه ما يتعلا بعوامل االنتا  ، وهندسة وىلعادة هندسـة  

، ْصَبَحَتا َةُجوَداِن َلُكْم ِبَبَرَكِتِهَمـا َةَوجُّعـام َلُكـْم    َوَما َأ) االقتصاد ؛ 

ــْيُكْم  ــةم ىلَل ــر ، َوال ُزْلَف ــْنُكْم  َوال ِلَخْي ــِه ِم ــا ) ، ( َةْرُجَواِن ــْن ُأِمَرَة َولِك

 .. (َوُأِقيَمَتا َعلى ُحُدوِد َمَصاِلِحُكْم َفَقاَمَتا ، َطاَعَتا ِبَمَناِفِعُكْم َفَأ
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وهو العظيم   البناء احلياةو بـاملنظور اإسـالمو ، ومنـه مـا                   

، ( السـماء  األرض و) يدخل ةمن املنظومة االقتصـادية الشـاملة لــ    

العطاء املتكامل باملناف  واإشباعات املتعددة ، ومشوليـة العطـاء ،   

 :الال حمدودة  الرئيسية واملةامية األطراف ، وبآفاقها

 

 

 

 

 

 

 عهابني األرض والسماء ومنافيبني ةكامل العطاء (  4) خمط  

   

ـ والدليل امل               ـ     بس ا ال   والواةـح والقريـ  مـن األاهـان ، حينم

ينظــر اإنســان بنظــرة اســةاةيجية مســتدامة وهندســية منتظمــة 

خمتلـف  وآ ارهـا ،  أنشـطته   جراء ونتائ  وانسيابية فاعلة ، ةظهر من

اخلروقـات   الفضـاء   جمريـات  ولبيةـة  إلنسـان وا املهـددة ل  التلو ات

ـ      اخلارجو ، منها ما    األوزون ، مـا يـؤدا لظهـور اخلـرق املتمتـل بتق

مـا يتعلـا بكـل     اة على املستوى العاملو ، ومنهوالتهديدات الصحي

،  املنظورة ، واملباشرة وغـ  املباشـرة  أشكال امللو ات املنظورة وغ  

 .. واملستمرة والطارئة

ختلـف أصـنافها ، منهـا    بهدر الطاقات ، ومل جان  آخر ما يتعلا             

طبيعيـة  ندرة العقول العلمية واملعرفيـة ، ونـدرة املـوارد ال   ةهديدات 

 ..املتنوعة 

 

 

 

ْرَض اأَل

و ِتالَّ

 ِقلُُّكْمـُة

َماَء َوالسَّ

و ِتالَّ

 ِظلُُّكْمـُة
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 امللكية بني نهج البالغة والفكر املعاصر: ثانيًا 
 

وبنظرة عامة فإّن االقتصاد الرأةالو يض  ملكية عناصر                

اإنتا  من حا األفراد والقطاع اخلاص ، أمـا االقتصـاد اإشـةاكية    

واملوجه ، فتكون سيطرة وملكية عناصر اإنتا  مـن حـا الدولـة    

عناصـر  ةـمنه  ةكـون  عام ، ومنه  االقتصـاد املخـتل    والقطاع ال

اإنتا  مبا يتالئم م  فلسفة الدولة واحلكومة والدسـتور ، ونسـبة   

ما يؤخذ به بني ؛ ملكية األفراد والقطاع اخلـاص ، وبـني ملكيـة    

 ..الدولة والقطاع العام واملختل  

مـا   ، وخبصـوص  تضـمنه االقتصـاد اإسـالمو   يومن بني مـا                

، مـا  يةة  على امللكية وةوزي  عناصر اإنتـا  بشـكل متـوازن    

ــريعة  ــه الش ــه كفلت ــائن بأطراف ــنيالك ــة :  ب ــت ) الدول ، ( كتاب

، وميكـن  وااتم  واجلماعـة واألفـراد   ، ( كمتغ  ) واحلكومة 

 :ةوةيح الهلل ، على وفا ما أراه ، باملخط  املختصر واملبس  اآلةو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني بشكل خمتصر ومبس  (  2)  خمط 

 ةكامل بناء امللكية   اإسالم

 الدولة

 والحكومة

 
 

 الجماعة المجتمع

 الفرد

 امللكية

 

 األرض

 

 السماء
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، وما  ووسالمو حبس  جعل التشري  اإوما بدده الفقه اإ              

، ومــا أوالم محايــة مصــاحل الدولــة اإســالمية والنــا   يتضــمنه مــن

بفظهما من التهديدات والتحديات واملخاطر ، وما بقا عدم هـدر  

ــوة ، وم ــ الق ــا املتمتل ــة واجل نه ــدرات الفردي ــات والق ــة ة بالطاق معي

وااتمعية ، بكل أشكاوا وأنشطتها وقطاعاةهـا ، واسـتتمارها   

ــوا   ــا  دني ــى أس ــالتوازا  –عل ــروا ، ب ــي    أخ ــد وختط ــ  حتدي م

 ..استتمارا شامل 

، ومــا يةةــ  مــن واجلمــ  بــني مــا متــوافر مــن قــوة وفــرص                 

، ومـا  اسـتتمار روو  األمـوال ومـا كاملـها     املـوارد و السيطرة علـى  

، ووةـ  احللـول املتواصـلة للضـعف واحلـد مـن       يتطل  من ىلدارةهم 

، مبواطن امللكية املتمتلة ؛ بالدولة التهديدات والتحديات واملخاطر 

ومبنظــور اجلعـــل  ، ؛ كـــنظم ومؤسســات داعمـــة  واحلكومــة  

ــات      ــأفراد وااع ــا  ؛ ك ــوي  ، والن ــل التك ــريعو واجلع التش

وجمتمعات ، يتمتلون بالشخوص احلقيقية كـأفراد ، والشـخوص   

 ..املعنوية كمشاري  منتجه للسل  أو اخلدمات أو املعلومات 

ــت                 ــكلة ليس ــذا فاملش ــوبه ــة  ب ــوال ، وال   كيفي ذات األم

ـ ؛ رأ  وكونهـا  صـفتها  الباختيارها و ؛  Fixed Capitalال  ابـت  امل

ورأ  املـال   ..واملبانو وكافة التجهيـزات  املتمتل باآلالت واملكائن و

؛ املتمتل باملواد اخلام والسل  نصف  Circulating Capitalاملتداول 

أو كونهـا سـائلة أو شـبه سـائلة ، أو      .. وغ  الكاملة وةامة الصن 

را  مال ىلنتاجو ورأ  املال االجتماعو التابت ، ومنه البنـى التحتيـة   

ومـا ىل  الـهلل ، بـل املشـكلة        .. Infastructureأو االرةكازية 

اســـتتمارها ودورانهـــا واســـتدامتها ةنويعهـــا وىلدارةهـــا وكيفيـــة 

ــتمرارها  ــة واس ــالي  اإبداعي ــن  و، باألس ــدعمها م ــا ي ــتتمارم ت ااس
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 جزئـو  لكل ةغـ  بإعادة هندستها املواكبة و والقدرات ، لمواه ل

..شامل وةغي  

 

  

 :ن منظور امللكية وميكن وة  خمط  النسيابية االقتصاد م    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني بشكل مبس  وخمتصر (  6) خمط  

   اإسالمو هندسة وىلعادة هندسة امللكية ةمن االقتصاد

                                                 
 
 . 55 -44ص / المرجع نفسب / أنور نعيم قصيرة . د: راجع مثاًل  - 

 . 977 / العراق  –ب داد / ة المحلية مديرية مطبعة ايدار/ القاموس االقتصادي / حسن النجفي  -

مكتبكة  / غطكاس  . ن : ترجمكة  / معجكم مصكطلحات ايدارة   / روبرتسون . ب. جوهانسون ، أ. هـ  -

 .لبنان  –بيروت / لبنان 

 ..مصدر سابق / علم االقتصاد في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 

 
 التوزيع

 

 

 االقتصاد

 ايسالمي

 

 الملك

 هلل 

 

التفويض 

ايلهي 

 من خال 

الجعل 

التشريعي 

والجعل 

 التكويني

 الفرد 

 الجماعة

 المجتمع

 الدولة

 الحكومة

 

النتاج 

المعلوماتي 

والعلمي 

والمعرفي 

واينتاج 

السلعي 

 والمدمي

 

ايمكانات 

العقلية 

والقدرات 

العضلية 

ووسا ل 

 اينتاج

الحاجات 

 وايشبا 
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 :ومن بني ما يتبني من املخط  اآلةو              

، فهـو اخلـالا   ( امللـهلل هلل  )  ة ابت وحقيقة يبدأ امللهلل من مبدأ - 

َةَباَرَك الَِّذا ) شوء قدير و  وهو املبدع واملصور وهو على كل

َوِللَِّه )،  سورة امللهلل ( )ِبَيِدِه اْلُمْلهلُل َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْوٍء َقِديٌر 

ُمْلهلُل السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما خْيُلُا َما َيَشاُء َواهلُل َعَلى 

 .. سورة املائدة/  7 من اآلية (  ُكلِّ َشْوٍء َقِديٌر 

، كل  ( التوكيل للمخلوقات )  ىخروحقيقة أ ر مبدأويظه - 

حبس  اجلعل التكـوي  لـه وبتوجيـة اجلعـل التشـريعو      

اإوو ، ومستوى الرزق بكل أشكاله ومسبباةه ومـا يـتم   

ُقِل اللَُّهمَّ َماِلـهلَل اْلُمْلـهلِل ُةـْؤِةو اْلُمْلـهلَل َمـْن َةَشـاُء       ) السعو له ؛ 

ُء َوُةِعزُّ َمْن َةَشاُء َوُةِذلُّ َمْن َةَشاُء ِبَيـِدَك  َوَةْنِزُع اْلُمْلهلَل ِممَّْن َةَشا

 .. سورة آل عمران (6 )اْلَخْيُر ىِلنَّهلَل َعَلى ُكلِّ َشْوٍء َقِديٌر 

مضامني اآلية الكرمية ، ةبدأ من مالهلل امللهلل ،  من بنيو           

وامتداده النسيب املتمتل باجلعل التشـريعو اإوـو ؛ يـؤةو    

ء ، وينزع امللهلل مَمْن يشاء ، ومن جهة أخرى ُيعز امللهلل َمْن يشا

وق العاقل ملس ة الـذات  اهلل مبسعى وآ ار ودعم أعمال املخل

  ..واحلياة 

اخلـالا عـز وجـل    ُيذل ؛  ةياإجراءات التأديب وباملقابل            

ــاء علــى  ــْن يش ــوق َم ــال املخل ــد أعم  خلفيــة خطــورة وةهدي

اإنسـان   ىلعادة نظـر من أجل س ة الذات واحلياة ، مل اإنسان

ــة  ــرىل  هندس ــام ب فك ــلوكه للقي ــيته وس ــادة ه ونفس إع

 .. ، مبا فيه ما يتعلا باجلان  االقتصادا اهندسته

اخلـ  ، وهـو مـن    مبا أنزل عليـه مـن   جل جالله  وسبقه          

ــيم     ــو العظ ــاء اوندس ــية للبن ــات األساس ــة احللق ، ومحاي

ة اوندسـة احلياةيـة ،   ومحاية احلياة من خالل ىلعاد اإنسان
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ــاة     ــور احلي ــ  ةط ــة ، حبس ــادية واالجتماعي ــا اإقتص ومنه

بــالعقول واملاديــات وغــ  املاديــات ومؤ راةهــا النفســية      

..والسلوكية 

 

  

 : و  آية كرمية أخرى             

 /  2 ية من اآل(  َوَآَةاُه اهلُل اْلُمْلهلَل َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء)            

 سورة البقرة

ومما حتمل كلمة آةاه ؛ أا أعطاه وجازاه ، وهـو مـن عظـيم                 

التكريم اجلميل اجلام  بني امللهلل واحلكمـة ، واحلكمـة متتـل    

 ..و نتا  العلم ومنه نتا  املعارف أعلى مراة  من العلوم واملعارف ، وه

لتعليم ، ومما يعـ   ومل يقف عند هذا التكريم بل استمر با            

ــة     ــا اإوي ــ  الروي ــددها حبس ــتدامتها وجت ــة واس ــتمرارية النعم اس

املستقبلية احملققة باالسةاةيجية املستدامة واملتواصلة ، املواكبـة  

لكل ةطور وةغي    احلياة ، وما بقا هندسـة وىلعـادة هندسـة    

احلكمة ، والهلل باسـةاةيجية التعلـيم املسـتمر النـاهض      –املعرفة 

/  1 من اآلية ( َواهلُل َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب ) رأ  املال املعر  ؛ ب

 .. سورة النور

وممــا يتضــمن امللــهلل واحلكمــة ، التــدب    ىلدارة الدولــة                 

وشؤونها بكل ما حتمله اإدارة من مشولية ملنـاحو احليـاة املاديـة    

البشرية ، وجان  مـن الـدليل يتمتـل     وغ  املادية والنفسية واملوارد

املعرفـة ،   –  حقيقة قائمة على مـد احلضـارات ، أال وهـو اإنسـان     

ُيْؤِةو اْلِحْكَمَة َمْن َيَشـاُء َوَمـْن    )أرقى املعارف هو احلكمة ؛ ونتا  

َبـاِب  ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِةَو َخْيًرا َكِتً ا َوَمـا َيـذَّكَُّر ىِللَّـا ُأوُلـو اْلَألْ    

 ..سورة البقرة  (61 )

                                                 
 
 ..ي طور التأليف إن شاء اهلل هناك للباح  دراسة خاصة لهها الموضو  ف - 
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، بـل يسـ    ةـوء    فقوام امللهلل ال يتوقـف عنـد احلكمـة                   

التعلـيم املسـتمر ،   الةبيـة و ب السـتدامة ااحلكمة بتطور احلياة ، و

ــا      ــا ونتائجه ــي  والتطبي ــر والتخط ــة الفك ــادة هندس ــه ىلع ومن

، مبـا فيـه   والتقييم بكل االجتاهات ، واملعلومات املرةدة لالستدامة 

التقييم الوظيفو ، والتقويم بكـل االجتاهـات ، مبـا فيـه التقـويم      

 ..الفكرا واجلسدا األدائو ؛ 

 (1 )اهلُل َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهـَو اْلَقـِواُّ اْلَعِزيـُز    ) و              

 ..سورة الشورى 

، وانتظـام  ق والواجبات يكمن نبض احلياة بني احلقوبهذا و              

ــاة  ــ   احلي ــة مواق ــا ىلاّل مبعرف ــاة ال ةتحق ــيابية احلي ــوق ، وانس احلق

 ..ومواةعها  والواجبات

بدقـة ةكامليـة ؛   ، ومما يتحقـا بيـان احلقـوق والواجبـات                   

ةوصيف ووصف الوظائف ، ومواصفات الوظائف ، ومنهمـا يتحقـا   

، ويأخـذ  املناسبة واملواقف  وة  الشخص املناس    املكان والزمان

 ..جان  منه   األنشطة االقتصادية واملالية والتجارية 

ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقام اْفَتَرَةَها ِلَبْعِض  -ُسْبَحاَنُه  -َجَعَل ) .. وبهذا ؛                

ـ  ، َفَجَعَلَها َةَتكَاَفُأ ِفـو ُوُجوِهَهـا   ، اِ  َعلى َبْعض  النَّ َها َوُيوِجـُ  َبْعُض

 -ُسْبَحاَنُه - ْعَظُم َما اْفَتَرَضَوَأ. ِبَبْعض   َوال ُيْسَتْوَجُ  َبْعُضَها ىلالَّ، َبْعضام 

 : ِمْن ِةْلهلَل احُلُقوِق 

 َِّة ِعيََّحاُّ الَواِلو َعلى الر. 

 ِة َعلى الَواِلو ِعيَّاُّ الرََّحَو. 

 :َفَجَعَلَها ،  ِلُكل  َعلى ُكل  -ُسْبَحاَنُه  -َفِريَضة  َفَرَةَها اهلُل 

 .ِنَظامام أُلْلَفِتِهْم  -

 .َوِعزًّا ِلِديِنِهْم  -
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 :َفَلْيَسْت 

 َِّبَصالِح الِوالِة  ُة ىلالَِّعيََّْصُلُح الر. 

 َِّة ِعيَِّباْسِتَقاَمِة الرَّ َوال َةْصُلُح الُوالُة ىلال. 

 :َها َلْيَها َحقَّى الَواِلو ىلدََّوَأ، ُه ُة ىل  الَواِلو َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَاا َأ

 .احَلاُّ َبْيَنُهْم  َعزَّ -

 .َوَقاَمْت َمَناِهُ  الدِّيِن  -

 .َواْعَتَدَلْت َمَعاِلُم الَعْدِل  -

 ْاالِلَها السَُّنُن َوَجَرْت َعلى َأ -

 .َماُن َفَصَلَح ِبذِلهلَل الزَّ -

 . ْوَلِةَوُطِمَ  ِبَبَقاِء الدَّ -

 . ِء اْعَدَوَيِةَسْت َمَطاِمُ  اأَل -

 :ِتِه ْجَحَف الَواِلو ِبَرِعيَّْو َأَأ، ُة َواِلَيَها ِعيََّلَبِت الرََّوىلَاا َغ

  اْخَتَلَفْت ُهَناِلهلَل الَكِلَمُة. 

  َوَظَهَرْت َمَعاِلُم اجَلْوِر. 

 ِّيِن َوَكُتَر اإْدَغاُل ِفو الد. 

  َوُةِرَكْت َمَحا ُّ السَُّنِن. 

 ( :والنتائ  ) 

 .َفُعِمَل ِباَوَوى  -

 .ْحكَاُم أَلَوُعطَِّلِت ا -

(َوَكُتَرْت ِعَلُل النُُّفوِ   -

 

 . 

ٌُ ِلَعِظـيِم    ) وعند انتكا  وةياع احلقـوق ؛                 َفـال ُيْسـَتْوَح

، ْشَراُر َوَةِعزُّ اأَل، ْبَراُر لُّ اأَلَفُهَناِلهلَل َةِذ! َحا  ُعطَِّل َوال ِلَعِظيِم َباِطل  ُفِعَل 
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َناُصـِح ِفـو   َفَعَلـْيُكْم ِبالتَّ . َنُه ِعْنـَد الِعَبـاِد   َوَةْعُظُم َةِبَعاُت اهلِل ُسْبَحا

َعلـى ِرَةـى اهلِل    َوىلِن اْشَتدَّ -َحٌد َفَلْيَ  َأ، َعاُوِن َعَلْيِه َوُحْسِن التَّ، اِلهلَل 

ْهُلُه ِبَباِلغ  َحِقيَقَة َما اهلُل ُسْبَحاَنُه َأ -َوَطاَل ِفو الَعَمِل اْجِتَهاُدُه ، ِحْرُصُه 

ِصـيَحُة  َوَلكِْن ِمْن َواِجِ  ُحُقـوِق اهلِل َعلـى ِعَبـاِدِه النَّ   . َعِة َلُه اِمَن الطَّ

َوىلْن  -َوَلـْيَ  اْمـُرٌو   . َعاُوُن َعلى ىلَقاَمِة احَلاِّ َبْيـَنُهْم  َوالتَّ، ِبَمْبَلِغ ُجْهِدِهْم 

ـ  -َمْت ِفـو الـدِّيِن َفِضـيَلُتُه    َوَةَقـدَّ ، َعُظَمْت ِفو احَلاِّ َمْنِزَلُتـُه   ْن ْوِق َأِبَف

، َرْةُه النُُّفـوُ   َوىلْن َصـغَّ  -َوال اْمـُرٌو  . َلُه اهلُل ِمْن َحقِّـِه  ُيَعاَن َعلى َما َحمَّ

(ْو ُيَعاَن َعَلْيِه ْن ُيِعنَي َعلى اِلهلَل َأِبُدوِن َأ -َواْقَتَحَمْتُه الُعُيوُن 

 

 . 

لى أو املنحرفة ، يع  التعدا عوكل السلوكيات السلبية                 

ــوق  ــياعواحلق ــ هاة ــديات   ا، وماوداه ــدات والتح ــأ  ات والتهدي الت

  ..والبناء احلضارا تطوير الالتنمية و -اإنسان  واملخاطر على

جمريـات  ، و يةاالقتصادما يتعلا باجلوان  التأ   على ومنه              

حراك الفكـر االقتصـادا ، وهندسـة ونظـام وانسـيابية األنشـطة       

أمـور كــت ة ، منهـا مــا   ومراكــز قوةهـا ، لتــؤدا ىل   االقتصـادية ،  

امتـد   ، ورمبـا طـرد روو  األمـوال   يتعلا بروو  األموال ، وهالك أو 

 ..إلنسان واحلضارة ةهديده ل

 

  والتوزيعاإلهلية  النعمة: ثالثًا 
 بني نهج البالغة والفكر املعاصر 

 

مـن الوجهـة    Distributionالتوزي  وةواصالم ِلما ةقّدم ، فإّن                

االقتصادية ، قسمة األموال علـى أفـراد ااتمـ  ، والـهلل مبكافـأة      
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حمددة ، كـأن يكـون التوزيـ  حبسـ       ىلنتاجهم على وفا معاي 

 ..جهودهم أو دورهم أو ما ينفقونه من ةكاليف املعيشة وما شابهه 

أّما التوزي  للـدخول علـى األشـخاص ؛ كشـخص حقيقـو                    

ــوا   تمامل ــخص معن ــ  ، أو ش ــأفراد ااتم ــل ب ــات املت ــل باملؤسس تمت

والشركات ، فتكـون ارةباطاةهـا أو صـالةها بعوامـل اإنتـا  ومـا       

ذول   عمليات اإنتا  ، ويتم على وفا ااهود املب أثمانيقابلها من 

 ..املتنوعة 

وبهذا مما يكون التأكيد عليـه   نظريـة التوزيـ  علـى                  

، من مسـتوى عدالـة التوزيـ      ادخل النسيب ، وما ينجم عنهمستوى ال

وهو املشكلة الرئيسية   القوانني والتشريعات االقتصـادية الـيت   

ُيعد العمـود الفقـرا للسياسـة      نهايته ، لكونه  ، ةنظم التوزي 

، املتعدد األبعاد ، ومنه جمريات الدراسة والتحليل القائم االقتصادية 

..يفو ، الرياةو ، االجتماعو ، واملتعدد األبعاد الوظ: على املدخل 

 

  

ــالم ةوةــيح و              ــة اإس ــا أراه   نظري ــادية م ــا االقتص ، وكم

أو نتـا  عوائـد عناصـر    ، مـن   بعـض جوانبـه  اةضح وسيتضح الحقام 

ـ األو  ، بصرف النظر عن حالـة الـدم  أو عـدم    االنتا  وسائل  دم  ال

، كمــا   النظريــات  ا  آخــر عامــل ىلنتــا  ةــمن عامــل ىلنتــبــني 

ميكن ىلاال خمتصـر مـا أراه   ، واالقتصادية التقليدية أو احلديتة 

 :باملخط  اآلةو    النظرية اإسالمية
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 يبني التوزي  بني عوامل اإنتا  وأمثانها( 7) خمط  

 

 التوازن ، وممـا يدعمـه مـا يتوجـ      مستوى منه ما يتحقاو                

مـن عالقـة و يقـة     ة ، ِلما لـه موةوع رف  الروح املعنويه ، هتمام باال

سـواء كـان األجـر    ،  Wagesبالعمل وحوافر العمل وعدالة األجـور  

 Pieceأو األجــر حبســ  القطعــة  ، Time Wageحبســ  الوقــت 

Wage  واحملــدد بــاألجر النقــداMoney Wage  ، الــذا يكــون

 Realو األجـر احلقيقـو   بغض النظر عن القوة الشرائية للنقـود ، أ 

Wage      ــود ــرائية للنق ــوة الش ــه ىل  الق ــى وفق ــر عل ــذا ينظ .. وال

عل االستقرار فتكافؤ وعدالة األجر م  العمل واملساواة ، هو اليت جت

ـ    معنوياةـه مـن  ، ورفـ    النفسو لدى العامـل   ودة، ورفـ  مسـتوى اجل

.. ألداءوا ةكميالو

 

 

                                                 
 
 : راجع على سبيل المثا   - 
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 األرض
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عناصر 

أو 

وسا ل 

 اينتاج
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ــذلهلل                  ــيت قامــت خمتلــف الدراســأظهــرت وك ات احلديتــة ال

واعةفت بأهمية وفاعلية احلـوافز املاديـة وغـ  املاديـة ، مـا هـو ىلاّل       

طريقة جلعـل العـاملني يتمسـكون بأعمـاوم املسـتدامة األجـر ،       

عن طريا كـونهم أفـراد أو    التفاعلو واالجتاه مبنحى األداء الواعو

..كونهم ااعات عمل 

 

 

ــ                 ــر   األنش ــا يظه ــ   ومم ــيما   اجلان ــة ، والس طة احلياةي

االجتماعو ، ما يتعلا بالنعمة والتوزي  ومـا يتحقـا    –االقتصادا 

 من خالوما من مستوى العدالة واملساواة والكفاية ، وما ةنظر ىلليـه 

، ومـا  القـرآن الكـريم   ؛ وةعاجله التشـريعات اإسـالمية بدسـتوره    

أ ـر األئمـة األطهـار    النبوية الشـريفة وأقـوال و   استقت منه األحاديع

 ..، وما جاءت به األفكار والنظريات املعاصرة ( عليهم السالم)

وينبتا محاية اإنسان ومحاية حقوقه وحقوق كل خملوق              

مـن طبيعـة النعمـة ومـا يتوجـ  مـن ةوزيعهـا ، وحتقيـا الرفاهيـة          

ما االجتماعية ، واستتمار الهلل   اااالت التنموية و –االقتصادية 

ــن    ــا م ــا يتحق ــاري  ، وم ــطة واملش ــور األنش ــتوى يط ــدوى  مس اجل

 ..االجتماعية  –االقتصادية 
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ونرى معاجلـات الفكـر احلـديع واملعاصـر جلـانيب النعمـة                      

والتوزي  مبنظور ومداخالت ومعاجلات ةـيقة ، اقتصـرت علـى مـا     

أو  ايـة فةـة  حتمله اإيديولوجيات وةؤمن به حلماية مصاحلها أو مح

 ..طبقة معينة دون أخرى 

مما يولد اخللل   العدالـة واملسـاواة والكفايـة ، واالجتـاه                   

بسلوك يهدد االستقرار ، مما جيعلها   صراع دائم م  اآلخر ، ورمبا 

م  الذات ، فضالم عن ما ةقتصر على املنظور الدنيوا وةكتيكاةه 

 ..معينة وأهداف  وأنشطةواسةاةيجياةه احملدودة بزوايا 

فإنه وة  صورة واةحة بال صـراعات ، وبـال   ، اإسالم    أما             

حمدودية العالجات املقتصرة على الدنيا ، بـل ةعدةـه ىل  احملاسـبة    

وجعـل التوزيـ  يصـ     ، األخروية   العدل واملساواة وحقوق النا  

بيةـة    خدمة اإنسـانية بـل ةشـمل كـل املخلوقـات ، مبـا فيـه ال       

جتــاه والتنميــة املســتدامة والتطــوير املســتدام أيــن مــا كــان ، واال 

عـادة هندسـة   مـن الـنعم والتوزيـ  وىل    األخالقو لالقتصاد ، ومـا فيـه  

 ..التوزي  م  كل ةطور 

ينعك  على الدخل واالستهالك واالدخـار   وبطبيعة احلال              

عائدية املنظورة حتقيا التوازن االقتصادا والمستوى واالستتمار ، و

الكسـ   وغ  املنظورة ، والوعو للتفريا بني الكس  املشـروع و 

 ..غ  املشروع 

من خالل مـا ورد   القـرآن    ، نستقرأ الهللهو مضمون ، مما و               

 :الكريم ، حيع جاء   الذكر احلكيم 

َنا َبْيـَنُهْم َمِعيَشـَتُهْم ِفـو    َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربِّهلَل َنْحُن َقَسْم)               

اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعض  َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا 

 سورة الزخرف (  )ُسْخِريًّا َوَرْحَمُة َربِّهلَل َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن 

لســان ) جــاء   التوزيــ  ، كمــا  ؛ والقســمة والتفريــا هــو              

والتوزي  باألسا  مـا يكفلـه اجلعـل التشـريعو اإوـو      ، ( العرب 
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ــ   ــه اجلان ــوي  ، ومن ــل التك ــافل للجع ــع  املك ــادا ، حي االقتص

َوَعـَدَد  ، ْعَمـاَلُهْم  َأْحَصى آَ ـاَرُهْم وَ َأَو، ْرَزاَقُهْم َقَسَم َأ)  سبحانه وةعا  ،

ــهْم َأ ــَة َأ، ْنُفِس ــِنِهْم َوَخاِئَن ــَو، ْعُي ــ َم ــَن الضَّ ــُدوُرُهْم ِم ــو ُص ، ِمِ  ا ُةْخِف

ـ  ىل  َأ، الظُُّهـوِر  ْرَحـاِم وَ ُهْم َوُمْسـَتْوَدَعُهْم ِمـَن األَ  َوُمْسَتَقرَّ  ُمْن َةَتَنـاَهى ِبِه

( الَغاَياُت

 

 . 

ــإّن للطاقـــة واالســـتيعاب والســـلوك                  ــام ؛ فـ وبشـــكل عـ

ومنـه   والنفسـو ، االقتصادا ، واجلعل التكوي  البدنو والعقلـو  

باجلعل التشريعو ، ومما يدل هو ما يوجه ةوزي  األرزاق  م  السعو ،

 ( :عليه السالم)على الهلل ، قوله 

ــدَّ)                 ــا َوَقلَّْرَزاَق َفَكتََّر اأَلَوَق ــا َرَه ــ، َلَه ــيِا  َوَقسَّ ــى الضِّ َمَها َعل

َوِلَيْخَتِبـَر  ، ِبَمْيُسـوِرَها َوَمْعُسـوِرَها    َراَدَعِة َفَعَدَل ِفيَها ِلَيْبَتِلَو َمْن َأالسََّو

َقَرَن ِبَسـَعِتَها َعَقاِبيـَل    ُ مَّ. َوَفِقِ َها  ْبَر ِمْن َغِنيَِّهاالصَِّبذِلهلَل الشُّْكَر َو

(ْةَراِحَها ْفَراِحَها ُغَصَص َأَوِبُفَرِ  َأ، َوِبَسالَمِتَها َطَواِرَق آَفاِةَها ، َفاَقِتَها 

 

 . 

َوِلَيْخَتِبـَر  ) ومؤشر العدالة واملساواة وحمورها الكـامن عنـد ؛                

 ( . َوَفِقِ َها ْبَر ِمْن َغِنيَِّهاالصَِّبذِلهلَل الشُّْكَر َو

الهلل بني الغ  وما ميتلكه ، أو بشكل دقيا ، ما  وخمتصر              

، وما ميكن ىلنفاقه ، ومـا يسـهم   ىلعـادة ةوزيـ      حبوزةه من أموال 

 ..  من أمواله مبا فرةه الشرع ، وطواعية ما ينفا للمحتاجني جان

وما بصل عليه احملتا  من األموال ، مما بينه الشـرع اإوـو ،              

 ..ومت ىلعادة ةوزيعه من احلقوق على احملتاجني 

ةنـته  املـنه  غـ     خمتلفـة ، و حينما ةتدخل قوى  والكار ة             

، وختــةق ، والــذا لــي  لــه عالقــة بالشــرع ن العــادل وغــ  املتــواز

 ..التشريعية وةطبيقاةها بتحدياةها وةهديداةها كل األنظمة 
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، ومــؤداه ونتائجــه ومؤشــراةه ، الــدليل امليــدانو باســتقراء و               

ـ  ا َجاَع َفِقـٌ  ىلالَّ َفَم) ؛ يظهر بشكل واةح نتائجه عند  ا ُمتِّـَ  ِبـِه   ِبَم

(َغِنو  

 

 ..يبني أعلى مستوى لصور سوء التوزي  ، وهو  

وردود األفعال وعواق  خطورة وةهديدات وحتديات احليـاة ،                 

هو عدم مساواة وةكافؤ وعدالة التوزي   بني النـا  ، وهـو مـا أقـره     

الفكر االقتصادا احلديع واملعاصر ، وما نراه على مد التـاريخ مـن   

اعيــات ونقابــات للمطالبــة صــراعات و ــورات متتاليــة ، وظهــور 

باحلقوق ، فضالم عن ما مت ةتبيتـه   هيةـة األمـم املتحـدة مـن ىلقـرار       

..و يقة حقوق اإنسان العاملية 

 

 

ألمـوال ،  واحلقوق املةةبة على عدالة ةوزي  وىلعـادة ةوزيـ  ا                

مســؤولية كــب ة أمــام كــل األطــراف املعنيــة بــاألمر ، ويســبقه  

االمتتـال ِلمـا   متطلبـات  أمام اخلالا عز وجـل ، و سائلة واملاملسؤولية 

شــّرعه ســبحانه وةعــا  ، حلمايــة التــوازن اإنســانو   اجتاهاةــه  

واستجاباةه وحاجاةه وىلشباعاةه وعواق  الهلل ، وسالمة دوران األموال 

  ...وران النظم االقتصادية وةنظيمها ود

ن سأله أن يعطيه أكتـر  واحد ممل( عليه السالم)يقول وبهذا              

 :من حقه   ةوزي  األموال 

ـ ىلنَّْيَف َوَفَك، ْيُت َبْيَنُهْم اَن امَلاُل ِلو َلَسوََّلْو َك) ..                ا امَلـاُل َمـاُل   َم

ـ ىلْعَط ىلنَّال َوَأ! اهلِل  ـ  اَء امَلاِل ِف َوُهـَو َيْرَفـُ    ، ِه َةْبـِذيٌر َوىلْسـَراٌف   و َغْيـِر َحقِّ

ـ ، و اآلِخَرِة الدُّْنَيا َوَيَضُعُه ِفو َصاِحَبُه ِف ـ َوُيْكِرُمُه ِف اِ  َوُيِهيُنـُه  و النَّ
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ـ ، ِعْنَد اهلِل   ْهِلـِه ىلالَّ و َغْيـِر َحقِّـِه َوال ِعْنـَد َغْيـِر أَ    َوَلْم َيَضِ  اْمُرٌو َماَلُه ِف

ـ . ُهْم َوَكاَن ِلَغْيِرِه ُودُّ، َحَرَمُه اهلُل ُشْكَرُهْم  ْعـُل َيْومـام   ْت ِبـِه النَّ َفإْن َزلَّ

! (ُم َخِدين  أَلَأَفآْحَتاَ  ىل  َمُعوَنِتِهْم َفَشرُّ َخِليل  َو

 

 . 

واالئتمان على األموال عدالة التوزي   فلسفة يظهرمما وهنا                

، ومدى أهمية العدالة واملسـاواة ، والسـيما مـا يتعلـا باملـال      العامة 

ص أو املشةك ، واملسؤولية   املال اخلاسؤولية العام ، وما يتعلا مب

كيفية التوزي  ، و  كيفية االسـتهالك واالدخـار واالسـتتمار ،    

احلقوق الشخصــية مــا يتعلــا بــومــا يشــمل قنواةهــا الســليمة ، و

ــلوك       ــى الس ــنعك  عل ــا ي ــةكة ، وم ــة واملش ــوق العام واحلق

 ..االستهالكو ، ومستوى التبذير واإسراف 

 :واجتاهات الهلل يكون      

ــدم - ــرعية و ع ــلوك ش ــة الس ــاق عقالني ــل االنف ــالو بك امل

  .( ِه َةْبِذيٌر َوىلْسَراٌف و َغْيِر َحقِّاَء امَلاِل ِفىلْعَط) اجتاهاةها ؛ 

َوُهــَو َيْرَفــُ  )  الدنيويــة واألخرويــة علــى الشخصــية ، اآل ــار -

  .( و اآلِخَرِة و الدُّْنَيا َوَيَضُعُه ِفَصاِحَبُه ِف

َوُيْكِرُمـُه  ) سية واالجتماعية ، مؤ رات األموال النفمستوى  -

 .( اِ  َوُيِهيُنُه ِعْنَد اهلِل و النَِّف

َوَلـْم َيَضـِ    ) ألموال بني احلـالل واحلـرام ،   النفاقو لسلوك اال -

ــ  َحَرَمــُه اهلُل  ْهِلــِه ىلالَّو َغْيـِر َحقِّــِه َوال ِعْنــَد َغْيـِر أَ  اْمـُرٌو َماَلــُه ِف

  .( ُشْكَرُهْم 

َوَكاَن ِلَغْيِرِه ) العالقات اإنسانية ؛  ةوجيه األموال ومستوى -

ـ ـَْت ِبِه الّنَفإْن َزلَّ. ُهْم ُودُّ ُل َيْومـام َفآْحَتـاَ  ىل  َمُعـوَنِتِهْم َفَشـرُّ     ـْع

 .(  !ُم َخِدين  أَلَأَخِليل  َو
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التقافـة  يظهر ركن داعم آخر للنعمة والتوزيـ  ، هـو بنـاء    و               

ــالمية  ــادية اإس ــالل  ونظــماالقتص ــن خ ــ  م ــ  التوزي قنــوات التوزي

 ..نسيابيتها اإنسانية املستدامة وسالمتها واالرئيسة 

بشكل واةح ومتواصل حبلقات مكنوناةه  ةظهر ومراةبها              

 ( :عليه السالم)وأداءه ، وهو ما يظهر مضمونه عند قوله 

َر َوَمْن َقصَّ، ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدَّْن َأَفَم، َحقًّا  و ُكلِّ ِنْعَمٍةهلِل ِف ىلنَّ)                

(ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِه 

 

 

وةأدية حا اإله العظيم ، ما يتم ةقدميه خللقـه مـ  احلفـاظ                  

يب  ما يكامل منظومة ىلعادة ى كرامة اإنسان ، وةأدية احلا عل

مة دوران االقتصـاد  واالجتاه حنـو سـال  ، التوزي  والتوازن االقتصادا 

ــادية  ــة االقتص ــة  –والرفاهي ــيابية وو، االجتماعي ــه انس ــام من انتظ

 ..هندسة النعمة اإوية 

 ، منـه مـا يكـون ةركيـ  بنـائو ،      وأسا  النعمة اإويـة                

ـ ) .. رحم اخلالا عز وجل خلقه ؛ و َوَعَواِئـِد  ، اِئـِد الـنَِّعِم   اُن ِبَفَوَوْهَو امَلنَّ

َوَنَهـَ   ، اَةُهْم ْقـوَ َر َأَوَقدَّ، ْرَزاَقُهْم َةِمَن َأ، اخَلالِئُا  ِد َوالِقَسِم ؛ ِعَياُلُهامَلِزي

ْجَوَد ِمْنـُه  َوَلْيَ  ِبَما ُسِةَل ِبَأ، اِلِبنَي َما َلَدْيِه الطََّو، اِغِبنَي ىلَلْيِه َسِبيَل الرَّ

(ْل ِبَما َلْم ُيْسَأ

 

 . 

وسـالمة ةوزيعهـا ، ومـا    نعم   فوائدها وةكمن انسيابية ال              

، (  اَةُهْمْقـوَ َأ )، (  َرَوَقـدَّ ) ، ( ْرَزاَقُهـْم  َأ )، (  َةِمَن) ؛  متتد به ، وما يقابله

ومــا حتملــه مــن عموميــة وخصوصــية مــن شــأنها أن ةســيِّر احليــاة 

 ..املتوازنة واملستمرة ىل  حني 

منهـا مـا   ، لى أمـور متعـددة   وهنا مما يشمل النص املبارك ع               

اجلعل املتكامل بشقية ؛ التكـوي   ) املب  على  يتعلا بالتوزي 
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ةوزيـ  اخلـالا   عدالـة  الذا يبدأ مـن   ،( للمخلوق والتشريعو اإوو 

 ..ملخلوقاةه (  اَةُهْمْقَوَأ )و ( ْرَزاَقُهْم َأ ) ؛ ةعا  من

ـ وعقالنيتـه ،  املخلـوق   اوفة بقىيو                ْن بـدد اجتاهاةـه     َم

محاية احلقوق بني املخلوقات ، وأداء الواجبات املةةبة عليه ، ليحقا 

العدالة واملساواة والكفاية والتـوازن واالةـزان   مسـ ة األعمـال     

 ..ستوى انتظامها االسهام مبواحلياة و

 

 املرياث االسرتاتيفي املستدام يف االقتصاد: رابعًا 
 

عل التشريعو اإوـو ، يضـ  املـنه  الـدقيا والواةـح      واجل                

للحقـوق والواجبـات ، املـتالئم مــ  اجلعـل التكـوي  لإلنسـان مــن       

الذكر واألنتى ، ولكل صفاةهم األسرية ، وامتداداةهم   القرابة ، 

رمحة ونعمة ، بكل ما حتملـه مـن اجلوانـ  اإنسـانية والعدالـة ،      

ـ   وانسـيابية   ه مـا يتعلـا بالةكـة   والبناء األخالقو والةبـوا ، ومن

 :، ومنه قوله غز وجل انتفال األموال من األموات على األحياء 

ُيوِصيُكُم اهلُل ِفو َأْوَلاِدُكْم ِللذََّكِر ِمْتُل َحظِّ اْلُأْنَتَيْيِن َفِإْن )              

اَنـْت َواِحـَدةم َفَلَهـا    كُنَّ ِنَساًء َفْوَق اْ َنَتْيِن َفَلُهـنَّ ُ ُلَتـا َمـا َةـَرَك َوىِلْن كَ    

النِّْصُف َوِلَأَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُ  ِممَّا َةَرَك ىِلْن َكاَن َلُه َوَلٌد 

َفِإْن َلْم َيكُْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَ ُه َأَبَواُه َفِلُأمِِّه التُُّلُع َفِإْن َكاَن َلُه ىِلْخَوة  َفِلُأمِِّه 

َوِصـيٍَّة ُيوِصـو ِبَهـا َأْو َدْيـن  َآَبـاُوُكْم َوَأْبَنـاُوُكْم َلـا         السُُّدُ  ِمْن َبْعِد

َةْدُروَن َأيُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضةم ِمـَن اهلِل ىِلنَّ اللَّـَه َكـاَن َعِليًمـا     

َوَلُكْم ِنْصُف َما َةَرَك َأْزَواُجُكْم ىِلْن َلْم َيكُْن َلُهنَّ َوَلـٌد  (   )َحِكيًما 

َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُُّبُ  ِممَّا َةَركَْن ِمْن َبْعـِد َوِصـيٍَّة ُيوِصـنَي    َفِإْن 

ِبَها َأْو َدْين  َوَلُهنَّ الرُُّبُ  ِممَّا َةَرْكُتْم ىِلْن َلْم َيكُْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكـاَن  

ٍة ُةوُصوَن ِبَها َأْو َدْيـن   َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ التُُّمُن ِممَّا َةَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
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َوىِلْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكَلاَلةم َأِو اْمَرَأة  َوَلـُه َأٌع َأْو ُأْخـٌت َفِلُكـلِّ َواِحـٍد     

ِمْنُهَما السُُّدُ  َفِإْن َكاُنوا َأْكَتَر ِمْن َاِلهلَل َفُهْم ُشَركَاُء ِفو التُُّلـِع ِمـْن   

ْين  َغْيَر ُمَضـار  َوِصـيَّةم ِمـَن اهللِ َواهلُل َعِلـيٌم     َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَها َأْو َد

 .سورة النساء  (  )َحِليٌم 

بشكل عام ؛ امل اث هو يتمتل فيما خلفه املفـارق للحيـاة   و              

النقـود الســائلة ، واألوراق املاليـة شــبه   ، منهـا ؛  مـن األمـوال املنقولــة   

ألرض واملبـانو ، ورمبـا األمـوال    السائلة ، واألموال غ  املنقولة ؛ كـا 

 .. املنظورة ، واألموال غ  املنظورة ؛ العلمية واملعرفية 

االجتماعية ، واألخالقية  –وللم اث ةشريعاةه االقتصادية                 

ــة    ــ  وهندس ــة ، وةعاق ــوال املتنوع ــ  دوران األم ــانية ، وةعاق واإنس

، وىلعــادة التــوازن  االجتماعيــة  –وىلعــادة اوندســة االقتصــادية   

االقتصادا ، وما يةة  عليه مـن الـدخل واالسـتهالك واالسـتتمار ،     

ورمبا قليل من امل اث بو أسرة ، ورمبا يـدف  باسـتتماره ىل  ةوالـد    

، مبـا فيهـا اسـتتمار روو  األمـوال     كـب ة ومباركـة   روو  أموال 

 ...العلمية واملعرفية 

بذات العائلة املعنية به ، أو القرابة ، وللم اث اجتاهات ةتعلا              

 ..، ورمبا الدولة أو ىلن مل يكن فاملؤسسات اخل ية واالجتماعية 

ويتس  مفهـوم الوريـع والشـريهلل   ااـاالت املاليـة واملاديـة                   

وغ  املادية ، ليكون األكتر مشوال واةسـاعا ، سـواء كـان الـهلل     

ـ      ـ األمر ، كمـا ورد    برةى أو بعـدم رةـى الشـخص املعـ  ب  هقول

 ( : عليه السالم)

(اِدُث احَلَواِرُث َوالَو: اِن اِلِه َشِريَكو َمِلُكلِّ اْمِرئ  ِف) 

 

 

واألخطر واألخسر حينما ال يتوازن السلوك االقتصادا واملالو               

احلوادث  ال ، فينتهو به األمر ىل امل أو َمن حبوزةه  لدى صاح  أو مالهلل
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ُيعـانو  هـو  يهلـهلل و  ورمبـا  لتمت  بأموالـه بشـكل مشـروع ،   وعدم ا

عليـه  )املشاكل   ظل ماله ، وكما قال أم  املؤمنني اإمام علـو  

 ( :السالم

ْخَلـَا َبَدَنـُه   َرُجـٌل أَ ، ْخَيَبُهْم َسـْعيام  َأَو، اِ  َصْفَقةم ْخَسَر النََّأ ىلنَّ)               

ا َفَخـَرَ  ِمـَن الـدُّْنيَ   ، اَدِةـِه  اِديُر َعلى ىلَرُه امَلَقاِعْدَوَلْم ُةَس، اِلِه و َطَلِ  َمِف

(ِة ِبَتِبَعِتِه َوَقِدَم على اآلِخَر، ِبَحْسَرِةِه 

 

 . 

وهنا مما يشمل اخلسران ؛ اخلسران املنظور املتمتل مبـا ورث               

من أموال ، واخلسران غ  املنظور مبا يتمتل بهـالك اجلهـد واجلسـم    

اجنر عليه بتبعته عند أفعال الوارث ، املتمتلـة باألفعـال   والنف  ، و

 ..املنحرفة وكل ما يضر النا  والبيةة 

احلتــف   التــدب  ، يكــون اإرادة واملقــادير ،  ةوجــه وبــني            

اإنسان مبـا ةكشـفه   أخروا ، وجريرة ما ُيخلفه  –مبنظور دنيوا 

 ..التشريعات اإسالمية 

َوَيْجَمُعـوَن   ، َوَيْبُنوَن َمِشـيدام ، يَن َيْأُمُلوَن َبِعيدام ِذالَّ ْيُتُمَما َرَأَأ)               

َوَمـا َجَمُعـوا ُبـورام ؛ َوَصـاَرْت     ، ْصَبَحْت ِبُيوُةُهْم ُقُبورام َكْيَف َأ! َكِت ام 

َوال ، َيِزيـُدوَن   و َحَسـَنةٍ اُجُهْم ِلَقْوم  آَخِريَن ؛ ال فِِِِْزَوَأَو، ْمَواُلُهْم ِلْلَواِرِ نَي َأ

! (ِمْن َسيَِّةٍة َيْسَتْعِتُبوَن 

 

 . 

ودرو  احلياة والتجارب واالعتبار كت ا ، لكن املتعظ بها               

 ، ومنها ما يتعلـا اجلانـ  املـالو ،    قليل ، واالةزان السلوكوعمليام 

 ..احلياةية مطلوبة حلماية كل شوء    كل االجتاهات

وبانسـيابية متمـرة   ، قوميـة   املس ة والس ةجعل بّد من لذا ال            

ومســتدامة ونافعــة علــى كــل املســتويات املعنيــة بــه ، لتكــون  

العقالنية املتوازنة بني األمل واجلم  والبناء ، ومبنظـور اسـةاةيجو   
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األخروية ، الواعية  –متواصل وحقيقو ، له نظرةه وعواقبه الدنيوية 

واجتنابـه ، ليتحقـا كـل مـا      عه ، واحلرامواملستوعبة للحالل واةبا

األعمال ما خيص لمص  احلسن من األعمال املتنوعة ، ومنها يتجه ل

 ..االقتصادية واملالية والتجارية 

وةســتمر االســةاةيجيات   التشــريعات اإســالمية لتمتــد               

ــاملة    ــودة الش ــور اجل ــة مبنظ ــاة األخروي ــة ىل  احلي نتائجهــا الدنيوي

، للمخلوقات  ستمرة واملستدامة واملتماسكة والالحمدودة العطاءامل

 ..والبيةة الالحمدودة 

وهو ما يدعم االجتاهات األخالقية   كـل جمـاالت احليـاة ،                 

االقتصـادية والتجاريـة ، ومـا     ومنه ما يتعلا بعامل مهم   اااالت

وجانـ  منـه مـا     ..ميتـد منهـا ، ومـا يتعلـا بآ ارهـا       بها ، ومـا  خيص

 ( :عليه السالم)يكشفه قوله 

َمـا  : َما َةـَرَك   َوَقاَلـِت امَلالِئَكـُة    : اُ  امَلْرَء ىلَاا َهَلهلَل َقاَل النَّ ىلنَّ)               

َوال ُةْخِلُفـوا  ، َفَقدُِّموا َبْعضام َيكُْن َلُكـْم َقْرةـام   ! َم   هلِل آَباُوُكْم َقدَّ

(َعَلْيُكْم َفَيُكوُن َفْرةام  ُكالًّ

 

 

؛ ( َمـا َةـَرَك     ) وما يفصح عنها ، وما يدخل   التمييز بـني ؛               

؛ مـن أعمالـه الدنيويـة    (    َمَمـا َقـدَّ  ) من أموال منقولة وغ  منقولة ، 

 ..آلخرةه 

ــةاةيجية                 ــدادات االسـ ــة االمتـ ــا أهميـ ــف مـ ــا ةنكشـ وهنـ

ـ  ال ال ةقـف وال ةتقـادم آ ارهـا    واستدامتها ، لكون األنشطة واألعم

عند احلدود الدنيوية ، وهو ما يدعم االستقامة واألخالقيات ، ومنهـا  

 ..   اإنفاق االقتصادا ومنافعه األخالقيات

واحد مما يسهم   استقامة االقتصاد ، واستقامة االقتصاد و                

يـدخل ةـمن   املعر  ، واسـتقامة ةوجـه رأ  املـال املعـر  ، هـو مـا       
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االستيعابات التقافية والعقالنية المتالك األموال ، وكـون األمـوال   

وسيلة ، وليست غاية وهـدف ، لـذا اإفصـاح عـن صـالح واسـتقامة       

األمور ، املعّبر عنها عـن طريـا اللسـان ، كالكلمـة الطيبـة الـيت       

واسـتتباب األمـن واألمـان بـني     ، جتم  على اخلـ  واحملبـة والسـالم    

ا جيم  من مشاركة فكرة وعلم ومعرفة ، وةبادل اآلراء النا  ، وم

 ..واحملاورة للتقري  بني النا  ، واإسهام   التنمية والتطوير 

ـ اللَِّساَن الصَّ ىلنَّال َوَأ)                ـ اِلَح َيْجَعُلُه اهلُل َةَعاَلى ِلْلَمْرِء ِف ، اِ  و النَّ

(َيْحَمُدُه  َخْيٌر َلُه ِمَن امَلاِل ُيوِرُ ُه َمْن ال

 

 . 

وبه يكون اللسان اآللة املعبِّرة عن ما جيول   العقول ، وما                

 ..را على حال النا  ، وما جيمعهم جي

وحينما يكون التمييز باألفضلية بني اللسـان الـذا ميتـل                   

وى ، واملال الذا ال يق( الفكر ورأ  املال البشرا أو املعر  ) مستوى 

 ..ىلاّل بالعقول واملوارد البشرية   باةه

ــة                  ــن معرف ــوارث ، ال ميك ــة لل ــال ةرك ــون امل ــا يك وحينم

السلوك املالو املسّير من الـوارث بـالتوزي  بـني االسـتهالك واالدخـار      

 ..ووار ه واالستتمار ، وهو ما يهدد مستقبل رأ  املال املوروث 
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 املبحث الرابع
 نتاجات واملقرتحات والتوصياتاالست

 

، ، واستخالصام منها وةكامالم م  ما ةقّدم من حماور البحع                 

 :سيشمل هذا املبحع اآلةو 

 .االستنتاجات : أوالم 

 .املقةحات والتوصيات :  انيام 

 

 االستنتاجات: أواًل 

 

ة احملدودة ، البّد من خالل هذه الدراس، ووبعد كل ما ةقّدم                  

 :من وة  بعض االستنتاجات ، وميكن حتديدها باآلةو 

العوامل اليت ةقوم عليه حضارات وةندر   من حداالقتصاد وا - 

حضارات ، لكونه الشـريان النـابض واملوصِّـل مبكوناةـه     

  آفـاق  و  عاملنا املعاصر ، ةوّسالتنموية للحياة وأنشطته ، 

وميكـن  ، ضـاء املعلومـاةو   االقتصاد ليشـمل ااـال أو الف  

ــاةو ،   ــاد املعلوم ــميته باالقتص ــا يوةس ــال مم ــمل رأ  امل ش

 ..املعر  

املسـتويات اإسـةاةيجية   بةـؤ ر  والبيةـة االقتصـادية   أ ر ةت - 

للمشروع وىلسـةاةيجية األعمـال وىلسـةاةيجية الوظـائف ،     
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 Strategicوما يةةـ  عليـه مـن التكّيـف اإسـةاةيجو      

Adaptation يتـأ ر   ون املشروع نظام مفتـوح ، ، والهلل لك

بالبيةة احمليطة ، ولذا البّد أن يتعامل املشروع م  البيةة ومن 

 ..خالوا لتحقيا األهداف املرسومة 

مادام هناك ،  Reengineeringىلعادة اوندسة ةظهر أهمية  - 

، للحياة واملشـاري  ديناميـة وحتـديع وةغـي ات وةبـدالت      

احمللــو  علــى املســتوىمــن أجــل مواكبــة التطــورات والــهلل 

والعاملو ، والعمـل علـى معاجلاةهـا ىلسـةاةيجيام ، لتحقيـا      

مســتوى اجلــودة  رفــ  ووالتحســني املســتمر ،  الكفــاءة 

واالبتكارات واإبـداعات ، والتوفيـا بـني البيةـة الداخليـة      

ــة و ــا ب البية ــه م ــة ، ومن ــااخلارجي ــزة  ا ق ــول ىل  امليِّ لوص

 .. اإبداعية املنتجةالتنافسية 

م مواكبة التطورات العاملية وحلول التقنيـات املعقـدة ،   عد -4

يؤ ر بالسل  علـى اجتاهـات الـدخل واالسـتهالك واالدخـار      

واالستتمار ، وما ميتد مـن خاللـه ىل  ىلربـاك دورة االقتصـاد     

واملراحل اإنتاجيـة املتنوعـة ، وىلربـاك دورة حيـاة كـل مـا       

 ..جيرا داخل املنظومة احلضارية 

 ىلعـــادة الـــتفك  األساســـو؛ ندســـة يتطلـــ  ىلعـــادة او -2

بطاقاةها املعلوماةية اجلديدة ، وىلعادة التخطـي    واجلوهرا

ـ والصياغة والتصـميم اجلـذرا للعمليـات املطلوبـة      ف د، و

، للجـــودة  واملســـتمرة الوصـــول ىل  التحســـينات الفوريـــة

مبعاي  األداء العالو ، بعد التحول ملرحلـة الـتفك  املـب     و

 ..باجتاه ةطبيقو متمر  لياتعلى متطلبات العم

يسـتخدم   مـنه  هـو  ؛ ىلعادة هندسة العمليات االقتصـادية    -6

ملواكبة التطورات االقتصادية وجوها ، من جهة ، وما بدث 
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ــن  ــورالم ــرا     اتتط ــ  النظ ــذا اجلان ــارات   ه  –واالبتك

ــال ــالتفك  تطبيق ــتحدث   -و ، ب ــديع واملس ــميم احل التص

ــات واألداء التخطي  ــني السياسـ ــو لتحسـ ــذا ،  –طـ التنفيـ

وبتفك  جديد ، لتفعيل وزيادة اإنتـا  بنظـرة جوهريـة    

 ..لوظيفة وىلسةاةيجية هادفة 

ممـا    ةغي  مستوى التكاليف اإاالية ،  اإعادة سهمة -7

وةـ  ةصـميم   ووسـيلة شـاملة ملواكبـة التغـي  ،      جيعله

ــة     ــا املتنوع ــا  وعملياةه ــائل اإنت ــال  لوس ــد وأداء ع ، جدي

ــالتوازن  ــب ــا  م ــوجو ، لتحقي ــور التكنول ــة التط   مواكب

اجلودة الشـاملة املسـتدامة ، ومنـه اسـتتمار قـدرات أنظمـة       

، واســتتمار ومعاجلــات احلاســوب وةكنولوجيــا املعلومــات 

مستجدات روو  األموال العلمية واملعرفية ، وما بتـا  مـن   

 .. ةكامل البناء النفسو واالقتصادا واالجتماعو

التجارية ؛ الدور الكـب  والفاعـل     للتقافة االقتصادية و -1

بناء االستعدادات   استيعاب التنمية والتطوير ، والتغ ات 

احملدودة والتغي ات الواسعة ، والسيما مـا يتعلـا بهندسـة    

وىلعـادة اوندســة   ااـاالت االقتصــادية والتجاريـة ، ومــا    

وةنميتـه وةطـويره ، ومـا    ، يتعلا بأمور الفكر االقتصادا 

 ..باجلوان  الوقائية واجلوان  العالجية  يتجه

ألعمال املخطـ  وـا بوسـاطة املـوارد     القيادة أسلوب ةنفيذ ا -1

، وجان  منها ما يتعلا بهندسة االقتصـاد املخطـ     البشرية

له على مستوى املشاري  والدولة ، وما يتجم  عنـد منطقـة   

التنمية االقتصـادية الشـاملة واملسـتدامة ، وجانـ  منـه مـا       

ه قتصادا للشخص القيادا ، وةطبيقاةا بالسلوك االيتعل

اليت ةبدأ على صعيده الشخصو املسـتهدف ملسـتوى محايـة    
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االقتصاد التنموا واستدامته   العطاء ، وةسي  واسـتتمار  

القـدرات واملواهـ  واإبـداعات الداعمـة لالقتصـاد      واملهارات 

 ..املعر  

ــتم  -1  ــ   ي ــن خ ــاد م ــة االقتص ــادة هندس ــة وىلع ــم هندس الل دع

ــوظيفو    ــدور الـ ــة أو الـ ــار للوظيفـ ــتقطاب واالختيـ ، االسـ

واملواهـ  املبدعـة واملتميـزة ، ومـا      األشخاص اوو الكفـاءة 

يعكسه علـى الواقـ  االقتصـادا واجلـدوى االقتصـادية ،      

 ..وهو ةة من ةات اسةاةيجية ىلدارة املوارد البشرية 

 للتقافــة الفقهيــة ؛ األهميــة البالغــة   اســتقامة أخالقيــة  -  

ــناعة   ــارة والص ــيابية التج ــل وانس ــة العم ــهلل  والزراع ، وال

لالبتعاد عن كل ما مي  باحلا والعدل واحلالل ، الـداخل  

ةــمن املعــامالت التجاريــة وجــودة االنتــا  ومطابقاةــه مــ  

املواصفات املطلوبة على املعـاي  العامليـة ، ومـا بملـه مـن      

وةــ  احلقــوق املتكافةــة   نصــابها احلقيقــو ، وهــو مــا 

 ..بقا هندسة احلقوق ، ومنها االقتصادية واملالية 

استدامة الدول ، باستدامة االقتصاد وعمارة األرض ؛ ةكون  -  

قــويم الفكــر والعلــم واملعرفــة وةطبيقاةهــا داعم والــهلل بــ

واستتماراةها املستمرة ، ومحاية احلقـوق ومنهـا حـا البنـاء     

 ..والعمران الذا يق  على كاهل الشخوص القيادية 

ة النظرة االسةاةيجية الستدامة األنشطة االقتصـادية  أهمي -  

االجتماعية ، بداعم سياسة الدولة وخططها االسةاةيجية  –

وســالمة ، نظوره اإســالمو الــذا ميتــد ِعــرب األجيــال  املبــو

بذاةـه  احلقوق ، وميتد آ اره احلقوقية مـا بعـد الـدنيا ، وهـو     

 ..الستقامة احلياة واحلضارة داعم 
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يجو من محايـة النـا  وحقـوق النـا  أيـن مـا       جان  اسةاة -4 

هو عمارة األرض ، الـداعم لألهـداف املسـتدامة    أال وكانوا ، 

، للحياة املادية وغ  املاديـة والنفسـية والبشـرية والبيةيـة     

الفضـاء واملسـتقبل ، ومنـه اسـتقراء املسـتقبل      ما يتعلا بو

 ..وعواقبها الشاملة والبنيوية 

حلياة وانسـيابيتها دون الـدعم   ال ميكن الستقامة مس ة ا -2 

املتمتلـة بالصــدق  منهـا  ولتوابـت السـلوكيات األخالقيــة ،   

 ..والسالم واألمانة والطاعة 

التشريعات اإسالمية ةبنى على أسا  منظور دنيوا هدفه  -6 

أخروا ، ُيخـالف األعـراف والتشـريعات الوةـعية الدنيويـة      

 ر، وهــو مــا يــؤ ر علــى بنــاء الفكــ علــى الســاحة العامليــة

ــلوك      ــه والسـ ــدمتها التوجـ ــة ، و  مقـ ــه املتنوعـ ونتائجـ

 ..االقتصادا وج  األموال 

ــاملنظور     -7  ــا  ب ــل اإنت ــائل أو عوام ــوم وس ــمنه مفه ــا يتض م

اإسالمو ، منـه الفضـاء اخلـارجو ومـا بملـه مـن خـ ات        

طبيعية ومصنعة ، وىلن مت مراعاةها ومحايتهـا واسـتتمرت ،   

ســان واملخلوقــات ســيتحقا العمــا الفاعــل   ســالمة اإن

والبيةــة ، فضــالم عــن املكاســ  املتنوعــة ، ومنهــا اجلانــ   

 ..االقتصادا 

ــالمية  -1  ــرة اإس ــا     ل النظ ــر اإنت ــ  عناص ــة وةوزي لملكي

كفلتــه الشــريعة بــني الدولــة ، هــو مــا بشــكل متــوازن 

ــدده  واحلكومــة ،  ــا ب وااتمــ  واجلماعــة واألفــراد ، وم

مصـاحل الدولـة    محايـة  ، وما يتضـمنه مـن  الفقه اإسالمو 

 ..أوالم اإسالمية والنا  
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االجتماعيـة ،   –للم اث ةشريعاةه اإسـالمية االقتصـادية    -1 

وران األمــوال املتنوعــة ، واألخالقيــة واإنســانية ، وةعاقــ  د

االجتماعية ،  –هندسة وىلعادة اوندسة االقتصادية وةعاق  

وىلعادة التـوازن االقتصـادا ، ومـا يةةـ  عليـه مـن الـدخل        

الستهالك واالستتمار ، ورمبا قليل من امل اث بو أسرة ، وا

ورمبــا يــدف  باســتتماره ىل  ةوالــد روو  أمــوال ، مبــا فيهــا  

 ...استتمار روو  األموال العلمية واملعرفية 

 

 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 

 

، وما مت استنتاجه حبس   ومن خالل ما ةقّدم من حماور البحع               

 :ةقّدم ، ميكن حتديد من بني أهم املقةحات والتوصيات اآلةو ما 

البّد من االستفادة من التشري  اإسالمو بعـد اسـتيعاب مـا     - 

ميكن اسـتيعابه بشـكل دورا وبعلميـة ، بـالتزامن مـ       

استيعاب ما جيول على املستوى العاملو من ةطورات مستمرة 

 ..، واستيعاب املفاهيم وحراكها ومستدامة 

ــ -  ــراك   االجت ــالل احل ــن خ ــر م ــم املعاص ــالمية الفه ــو ىلس اه حن

املفاهيمو ، جلعل التوابت اإسالمية املرشد   التوجه حنـو  

التطور واالستفادة من منه  هندسة وىلعادة هندسة احليـاة ،  

ومنه ما يتعلا بإعادة هندسة االقتصاد باستيعاب ىلسالمو 

 ..متنور 

كــل  التوجـه خبصوصـية أخالقيـات العمـل اإسـالمو        - 

ــل ،       ــات العم ــا بأخالقي ــا يتعل ــه م ــاة ، ومن ــاحو احلي من

واالستفادة من ةوجهاةها على أرض الواق  ، وما بقا  قافة 

ــة    ــات الةبوي ــن املؤسس ــدأ م ــذا يب ــو ، ال ــا األخالق التطبي



 94 

والتعليمية ، ويواصله مرونة القيادا احملب  لتطبيـا الـهلل   

 ..  ساحات العمل احلكومو وغ  احلكومو 

ــ   -4 ــات عقالنيــة علــى كــل املســتويات  وةــ  خط بتوجه

الرةية وغ  الرةيـة ، لبنـاء التقافـة الفقهيـة ، الشـاملة      

واملتخصصة ، والـهلل يـتم بالتعـاون بـني املرجعيـة الدينيـة       

وكافة املؤسسات احلكومية واملدنية وحتى ةشمل البـائ   

 ..البسي    األسواق 

ــتمر    -2 ــة املس ــادة اوندس ــر ، وىلع ــة الفك ــام بهندس ة االهتم

واملواكبة لكـل ةطـور حملـو وىلقليمـو وعـاملو ، واةبـاع       

مــنه  الســبا الوقــائو البعيــد عــن االســتفزازية والتوجيــه  

 ..الصارم والشدة 

اقتصـادية مـن خـالل الفهـم امليـدانو       –بناء بيةة اجتماعية  -6

والتطبيقو اريات احلياة وامتـداداةها األخرويـة بشـكل    

، كو املتبـادل  مستوع  ومفيـد للتقيـيم والتقـويم السـلو    

 ..بودية بني خمتلف الطبقات االجتماعية 

َة يَِّعالرَّ نََّأ) االستفادة من املبدأ اإسالمو اإنسانو العظيم ؛  -7

ا َعـْن  ال ِغَنى ِبَبْعِضـهَ َو، ِبَبْعض   ا ىلالَّاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَهَطَبَق

ــ ــ  ،     (ض  َبْع ــا احلبي ــاة   بالدن ــاحو احلي ــل من ،   ك

كل ميــدانو بقــا دقــة وعمــا هندســة  وةطبيقــه بشــ

وىلعادة هندسة احليـاة ، ومنـه مـا يتعلـا باالقتصـاد واملـال       

 ..واألنشطة التجارية والصناعية وجودةها 

وهـو بذاةــه بتــا  ىل  دراســات مستفيضــة وعميقــة            

لبناء متل هكذا  قافة شاملة ومستدامة ومستمرة ومتمرة 

طبيقات ةتبت الـهلل ، ىلاا مـا   ومتميزة ، وامتداد الدراسات والت
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ةنفيذها بشكل دقيا ومستمر ، وةقييمهـا  مت التخطي  و

 ..وةقوميها بشكل حياةو مستمر 

وال يوقف اجلهود ، النجاح اجلزئو فيه ، واإصرار علـى             

مـن  بقـا   ومـا  حتسني ةطبيقه   كل جماالت احليـاة ، 

ــرف بتقا   ــيت ةع ــزة ال ــة املتمي ــاة الذكي ــتدامة احلي ــا اس فته

ــة ؛   ــة ؛ كيفي ــة وااتمعي ــَه )اجلمعي ــُلُح َبْعُض  ا ىلالَّال َيْص

، الشاملة بال متييـز ،   ( ض ا َعْن َبْعال ِغَنى ِبَبْعِضَهَو، ِبَبْعض  

واليت ةبدأ من الفرد واألسرة واملدرسة واملؤسسـة حتـى ةصـل    

 ..للدولة ، لتكون  قافة البناء وهندسة السلوك احلياةو 

دأ نظام احلوافز اإسالمو اإنسانو العظـيم  االستفادة من مب -1

(اِب امُلْحِسِن اْزُجِر امُلِسوَء ِبَتَو) ؛ املب  على 

 

، والهلل   كـل   

مناحو احليـاة ، والسـيما احليـاة االقتصـادية منهـا ، بـدون       

حماباة وبدون متييـز ، وبعدالـة ، وهـو ممـا بقـا ، ىلعـادة       

يزه ، وبقـا  هندسة السلوك اإنسانو واستقامة األداء ومت

 ..التقييم والتقويم الذاةو 

االستفادة من املبدأ اإسالمو اإنسانو االقتصادا العظـيم ؛   -1

ـ     َمِن)  ـ اَةَجَر ِبَغْيِر ِفْقـٍه َفَقـِد اْرَةَطـَم ِف (ا و الرَِّب

 

، وهـو محايـة    

ناء ، واستدامة للسلوك االقتصـادا  للحقوق كافة بال استت

الــذات والســلوك   رةىلدا ، و قافــة ىلعــادة هندســة  القــويم 

 ..احلقوقو  –االقتصادا 

املبـدأ اإسـالمو اإنسـانو    االستفادة أخ ام ولي  آخرام ، مـن   -1 

(َمــا َعــاَل َمــِن اْقَتَصــَد ) العظــيم ، 

 

ومنــه محايــة كرامــة  ، 

                                                 
.  51ص / نهج البالغة   -  
2
 . 555ص / المرجع نفسب  - 
3
 . 494ص / المرجع نفسب  - 
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اإنسان ، وكرامة أسرةه ، وباإاال كرامة النا  ، الـذا  

   خيتلف بسياق ةطبيقاةه عن البخل والتقت  والتقصـ  

 ..حا الذات الفردية واألسرية وااتمعية 

 

وهكذا يتبني   اخلتام ومن خالل حمدودية حماور البحع ،               

ما أهمية هندسة وىلعـادة هندسـة االقتصـاد والفكـر االقتصـادا ،      

حلماية مستقبل البالد والعباد من كل ما ُيحيا بهم مـن حتـديات   

 ..والتتبعية اإقليمية والعاملية وةهديدات وخماطر الفقر واجلهل 

وقد مت معاجلة حماور موةوع البحع املقتض  من خالل بعض               

ــ     ــادر واملراج ــف املص ــمن خمتل ــا دار ة ــة ، وم ــ  البالغ ــوص نه نص

املتخصصة احلديتة ، علـى الـرغم ممـا أرى بـأن املوةـوع جديـد         

ســة مت مضــمار االقتصــاد ، لكــون موةــوع هندســة وىلعــادة اوند 

معاجلته   جمال العلوم اإدارية ، ومن قبل مت خوةو به وىلدخاله   

 .. جمال علم االجتماع وأدبياةه ، من ةمن كتاب وحبوث 

أن ا عز وجل من اخلالوأمتنى وهذا ما يس  حمدودية البحع ،               

أكون قد ةوصلت بذلهلل ىل  ما هو جديد ، وما ينفـ  النـا  ، فضـالم    

ضـيف وـذه التخصصـات العلميـة مـن آفـاق جديـدة ، ومـا         عن ما ي

 .. سيلحقها ىلن شاء اهلل ةعا  من دراسات   مضام  علمية أخرى 

يكـون   مـوازين أعمـالو    أن  العلو القـدير ، داعيام من اهلل             

وشفي  لو   الدنيا واآلخرة ، ىلنه نعـم املـو  ونعـم اايـ  ، آمـني ،      

 ..املني واحلمد هلل رب الع
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 املصادر واملراجع
 املصادر واملراجع العربية

 .القرآن الكريم + 

ةب  نّصه صبحو / نه  البالغة /  اإمام علو بن أبو طال  + 

 . 167 / لبنان / ب وت  / دار الكتاب اللبنانو /  ط/ الصاحل 

البديل : اقتصاد املعرفة / ىلبراهيم بن عبد اهلل الرحيب . د -  

/ بتكارا لتنمية اقتصادية مستدامة ؛ سلطنة عمان أجواجام اال

/ دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزي  / ةراة حسن املطروشو 

 .   1 /   ط/ سوريا  –دمشا 

مطبعـة  / اإدارة ؛ دراسـة نظريـة وةطبيقيـة    / ىلبراهيم الغمرا . د - 

 .اإسكندرية / الرشاد 

/ مطبعـة الـوطن   /   ط/ السياسو  االقتصاد/ أنور نعيم قص ة . د - 

 .لبنان  –ب وت 

/ الفكر االقتصادا من التناقض ىل  النضو  / باسل البستانو . د -4

 . 116 / العراق  –بغداد / دار الشؤون التقافية العامة 

ةراة نازا / اقتصاديات التنظيم الصناعو / بيتشام ووليامز  -2

 .مطبعة خميمر/ سليم 

مديريــة مطبعــة اإدارة / القــامو  االقتصــادا / حســن النجفــو  -6

 .177 / العراق  –بغداد / احمللية 

/   ط/ دراسـة مـوجزة   نظريـات التوزيـ      / خض  عبا  املهـر . د -7

 . 172 / العراق  –بغداد / جامعة بغداد 
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ىلحسان حممد . ةراة د / معجم علم االجتماع / دينكن ميشيل  -1

 . 111 / العراق   -بغداد /  دار احلرية للطباعة/ احلسن 

/   ط/ القـامو  االقتصـادا احلـديع    / سعيد عبود السامرائو . د -1

 . 111  -171 / العراق  –بغداد / مطبعة املعارف 

الفكر االقتصادا   القرن العشـرين  / كالوديو نابوليونو . د -1 

 . 171 / دار التورة للصحافة والنشر / ةعري  نعمان كنعانو / 

 ةىلشكاليات التنمية االقتصادية املتوازن/ حممد حسن دخيل . د -  

 .111 /   ط/ منشورات احلليب احلقوقية / ؛ دراسة مقارنة 

دار / قراءات   ةنميـة املـوارد البشـرية    / منصور أمحد منصور . د -  

 . 176 / القاهرة / غري  للطباعة والنشر 

سان ؛ الشخصية حقوق اإن/ عبد اهلل حلود ، جوزف مغ ل  -  

 .112 /   ط/ لبنان  –ب وت / منشورات عويدات / والسياسية 

/ موسوعة علم النف  والتحليل النفسـو  / عبد املنعم احلف  . د -4 

 . 171 / لبنان  –ب وت / دار العودة /     / عربو  –ىلنكليزا 

معجم العلوم / خنبة من االساةذة املصريني والعرب املتخصصني  -2 

/ مصر  –القاهرة / اويةة املصرية العامة للكتاب / تماعية االج

 172 . 

اإدارة واألسلوب القيادا   نهـ   / هاشم حسني ناصر احملنهلل . د -6 

 .العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / البالغة 

ىلسـةاةيجية التعلـيم املسـتمر      / هاشم حسني ناصر احملنهلل . د -7 

شـارك بـاملؤمتر   / اإبداعو واألداء العالو خلدمـة ااتمـ    التفك  

 4/  1 التعليم املستمر ، بتـاريخ  / العلمو الذا أقامته جامعة البصرة 

 / 1   . 

/ علـم االقتصـاد   نهـ  البالغـة     / هاشم حسني ناصر احملنهلل . د -1 

 .العراق / النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 
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علم النف  االقتصـادا بـني نهـ     /  ناصر احملنهلل هاشم حسني. د -1 

شارك   املؤمتر العلمـو الـدولو التـانو    / البالغة والفكر املعاصر 

   1  /    /    – 1 / 1 بتاريخ  للعتبة العلوية الشريفة

اإداريـة   صـطلحات موسـوعة امل / حسـني ناصـر احملنـهلل    هاشـم  .د -1 

ــادية ــان ناشــرون  مكتبــة/ التجاريــة  واالجتماعيــة واالقتص / لبن

 . 117 / لبنان  –ب وت 

نظام ةصميم العمل وةقويم األداء / هاشم حسني ناصر احملنهلل . د -  

 –النجـف األشـرف   / مطبعة القضـاء  / ؛ ودوره   املشاري  اإنتاجية 

 .117 /   ط/ العراق 

هندسة وىلعـادة هندسـة ااتمـ     / هاشم حسني ناصر احملنهلل . د -  

شــارك   املــؤمتر العلمــو / والفكــر املعاصــر  بــني نهــ  البالغــة

ملهرجــان الغــدير العــاملو األول الــذا أقامتــه األمانــة العامــة للعتبــة  

 .م   1 /    /  1 -2العلوية املقدسة ، بتاريخ 

/ معجـم مصـطلحات اإدارة   / روبرةسـون  . ب. جوهانسـون ، أ . هـ  -  

 .لبنان  –ب وت / مكتبة لبنان / غطا  . ن : ةراة 

 

 املصادر واملراجع اشأجنبية
 

24- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic 

Management ; creating competitive advantages / 3ed 

edition / McGraw-Hill Higher Education / Now York 

/ Americas / 2007 . 

25- Flippo , Edwin B. " Personnel Management " 5
th

 , 

McGrow – Hill , Inc. Tokyo , Japan , 1982.  
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26- Hampton , David R., " Contemporary 

Management " 2ed , McGrow – Hill , Inc. Tokyo , 

Japan , 1981 . 

27- Salvatore, Dominick , " International Economics 

"  Macmillan Publishing Com. , New York , 1983 . 

28- Sartain , Aaron Q. & Baker, Alton W. , The 

Supervisor And Job , 3ed , McGraw – Hill , Inc., 

Tokyo , Japan , 1978 . 

29- Viardot, Eric / Successful Marketing Strategy 

For High – Tech Firm / 3ed Ed., Artech House 

Boston – London, 2004 . 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة تفاصيـــــــلال

يبني منظومة خمتصرة ومبّسطة للفكر (   ) خمط  

 االقتصادا وةقنيات التقافة االقتصادية

 1 

 اةهجلاعميبني االحتكار و(   ) خمط  

يبني مستوى هندسة وىلعادة هندسة البي  (   ) خمط  

 والشراء بتحس  ىلنسانو

يبني ةكامل العطاء بني األرض والسماء (  4) خمط  

 مناقعهاو

ةكامل بناء يبني بشكل خمتصر ومبس  (  2)  خمط 

 امللكية   اإسالم

يبني بشكل مبس  وخمتصر هندسة (  6) خمط  

 وىلعادة هندسة امللكية ةمن االقتصاد

 يبني التوزي  بني عوامل اإنتا  وأمثانها(  7) خمط  

2  

 

2  

 

 

66 

 

67 

 

 

61 

 

76 

 
 

 الصفحة التفاصـيـــــــــــــل

   املقدمة

  االقتصاد بني التعليم والتقافة والسـلوك  : املبحع األول

 االقتصادا

7 

 1  خل ومفاهيممد: أوالم 
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التعليم والعلوم واملعارف وهندسة الفكر :  انيام 

 االقتصادا

التقافة االقتصادية والتجارية ودورها   هندسة :  التام 

 وىلعادة هندسة االقتصاد والفكر االقتصادا

  السلوك االقتصادا واملالو: رابعام 

 2 

 

   

 

   

  التوجهات القيادية وهندسة البناء : املبحع التانو

 دا االقتصا

 الدور القيادا   هندسة البناء االقتصادا واإنسانو: أوالم 

األنشطة االقتصادية الداعمة الستدامة هندسة :  انيام 

 وىلعادة هندسة االقتصاد

جوان  داعمة النسيابية هندسة وىلعادة هندسة :  التام 

 االقتصاد والفكر االقتصادا

41 

 

41 

41 

 

26 

 

  عوامل االنتا  وامللكية : املبحع التالع 

 عوامل اإنتا  بني نه  البالغة والفكر املعاصر: والم أ

 امللكية بني نه  البالغة والفكر املعاصر:  انيام 

بني نه  البالغة والفكر  اإوية والتوزي  النعمة:  التام 

 املعاصر 

 امل اث االسةاةيجو املستدام   االقتصاد: رابعام 

6  

6  

67 

74 

 

1  

 11 االستنتاجات والتوصيات: املبحع الراب  

 11 االستنتاجات: أوالم 

  1 التوصيات واملقةحات:  انيام  

 17 املراج واملصادر 

 17 املراج  العربيةاملصادر و

 11 األجنبية املراج املصادر و

  1  حمتويات البحع من األشكال واملخططات
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 املؤل  يف سطور
 العراق/  در  االبتدائية والتانوية   النجف األشرف .. 

 ية ، وأكمـل دراسـته اجلامعيـة      در    جامعة ب وت العرب

 .. 116  – 112 العراق عام  –اجلامعة املستنصرية 

         حصل علـى شـهادات املاجسـت  والـدكتوراه والربوفيسـور  مـ

 :مرةبة الشرف وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

 ية له مشاركات   الكت  من الدورات ، واللجان العلم.. 

 الكت  من الشهادات التقديرية وكت  الشكر  حاصل على.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولو.. 

  و   ةمنشــوروموســوعة ومعــاجم كتــاب (  11 ) لــه أكتــر مــن

 .. و  خمتلف التخصصات، للنشر  ادوره

  مؤمتر علمو وط  ودولو و  خمتلف (  21) مشارك بأكتر من

 ..جه ، داخل العراق وخارالتخصصات 

  حبع وموةوع ، داخل وخار  العراق (  11 ) منشور له أكتر من.. 

       منشور له الكت  مـن القصـص القصـ ة والشـعر   الصـحف

 ..وااالت ، وةمن كت    الس ة الذاةية والعلمية 

   منشــور لــه الكــت  واملنــوع مــن الكتــ  والبحــوث والقصــص

 ..االنةنت    والشعر  على مواق 

   العشرات من احملافل العلمية الدولية  له عضوية.. 

  مؤس  ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

   الشؤون العلمية، /  امعةاجلرئاسة :  جامعة بابل :سابقام عمل

واحد من مؤسسـو  مركز دراسات الكوفة ، و:  جامعة الكوفةو

وعمـل    / ومدير اإدارة ،  114 املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..و  كلية الفقه / امعة الكوفة رئاسة ج
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