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االعتقاد في االقتصاد
لتنمية االقتصاديّةاة سيرور دور املعتقدات في

العوفي نورالدين
، املغربالرباطأستاذ العلوم االقتصادية بجامعة محمد اخلامس، 

مقدمة

 ضعفإلى  ،باألساس وفي العالم اإلسالمي ،قتصادية في البلدان النامية عموماًاللية اامن الشائع أن تُنسب حدود الفع
د في ـبـعض  األفراد. وسلوكات اإلنتاـجـية واـملـؤسسات الـبـنىـطـبع يي ذالالعقالنـيـة الـنـزعة   قـتـصادية،ال ابحوثالوجن

ــية"وحتديداً  EvoluBonary( "النشوـئ   Economics (ــها و ــؤسساتية اجلديدة"مـن  ،1993، 1989 ،ـغــريف، ("اـمل
  التاريخـية القائـمةعالقاتحتلـيل التـرمي إلى  لة محاو)2005 ،؛ نورث2004، 2003 1997،، 1986 ،كوران؛ 1994

ـية التنمــية ـعة املــؤسسات،  االقتــصاديةبــني عمـل ـسياسية والتنظيمــيةعمار امل" إلى إبراز دور ا جاهدياسعو وطبـي  اـل
).68، ص 2005 ،(نورث والتدبيرية

:نكثفها في النقط التاليةاالستدالالت من الفرضية الكامنة وراء هذه األبحاث على جملة  تنهض
ــعة -  ــنة العالقات ذات الطبـي ــيرهيـم ــيةالشخـــصية وـغ سالمية داخل البلدان  الشكـل  ArBfactual(" املؤسسياإل

Structure   (  اإلدراكووالـقــواعد   واملعاـيــير والعاداتالـقــيممنـظــومة و، ة الثقاـفــياتثاملورواملعتقدات، وبـنــية أي" 
عه التشدّد  الذي العالم اإلسالمي التنمـية في في فـشل-املشتـرك"  صلـب"  "مـن عةطـبع مـؤسساته "الذي والـت  من متاـب

تغييرات عميقة في هياكلها  ، منهعكسال على ،، في حني شهدت أوروبا الغربيّة"توسّعه بعد القرن الثاني عشر
 ،تـكن لتـسنحلم  بنـمط من العالقات االقتـصادية والتبادلـية منتظـمة مـؤسسيا، املمهورةالبلدان الغربـية قـارنة مع بامل ،

.التقدم ومساوقة العصرعلى تساعد العالم العربي اإلسالمي  من شأنها أن  وقواننينشوء مؤسساتب، ياتاريخ
  في، اجلماعيّـة"اتالسلوك"خ ورسالعالقات غير املؤسسية السائدة في العالم العربي اإلسالمي وطأة  من يفاقمومما - 

 تفوّــقهتطوره االقـتـصادي و في ىاـلـوسطـمـنذ الـعـصور العالم الـغـربي اـلـتي وسمت ـحـني ساهمت "الـنـزعة الـفـرديـة" 
.احلضاري

يـة" القاعدة -  ية "املعتقدات العقالـن وية  للـنمو واالرتـكازيةتـشكل بـن يةلتـق   ولتـحسنياألداءات االقـتصادية وترـشيد الديناـم
 االستثمارات واالرتقاء بقدرات الفاعلني، أفرادا ومجموعات، على حتديد اخليارات والتكيف مع املتغيرات. جناعة

ـورقة إلى حتــديد هذه ــرميت ـنه  اـل ـرفي الذي تندرج ضـم ـية"مفردات اإلطار املـع ـنى غــير ("املعتقدات" و"العقالـن  باملـع
  إلى حد بعيد، في إعادة إنتاج النظر، اجلديـدة"املؤسّساتيّة" املقاربة ت في النظريّة االقتصاديّة. وقد ساهم)املحصور

 العالقة، احلاضرة الغائبة، والظاهرة الغابرة، في الفكر االقتصادي،  بني االقتصادي وغير االقتصادي، بني الفعلفي 
 احلقيقي واالفتراضي. وإذا كانت النظرية التقليديةاملحتكم إلى العقل والفعل املقيد باملعتقد، بني املادي والرمزي، بني 

امن عـشر سياسي في القرن الـث صاد اـل نصتغـيب املحددات غـير االقتـصادية ولم تبـدها  لم  امليالدياملـؤسسة لالقـت  وـت
ـسائدة اليوم  ـدية اجلديدة اـل ـها فإن النظــرية التقلـي ـية علـي  املاكروال تفترض وجود أي دور للمعتقدات في حتــديد العمـل

 النشوئـيةاملعـاصرة،  الفاعلـني. أكـثر من ذلك تتـجه بـعض املقاربات سلوكات اقتـصادية وفي توجـيه وضـبط وامليكرو
ية الثقافية تـنسيببالتحديد، صوب  ها، باألساس، في البـن  أسباب الـتأخر الذي يـعرفه العالم الـعربي اإلسالمي واختزاـل

بصفة عامة والدينية بصفة خاصة. 

يل هو ما  نا هذا االنزياح في التحـل نا ويحذو ـب ند ابن خلدون الذي ال جنـانب اـلصواب إذاالـنظر الـبحث في إلى يدفـع  ـع
 تفاعلة بنيماملعقدة واملالتاريخية،  التي تتخلل مقدمته مدخال ال غنى عنه إلدراك العالقة اتسواحلدالفرضيات واعتبرنا 
 ، ليس فقط بالنسبة إلى العالم اإلسالمي، بل بالنسبةباالعتقاد باالقتصاد واملوجهات املرتبطةاملتعلقة  املحدداتكل من 

."العمران البشري على اجلملـة"ى لإ

اإلقتصاديةفي حدود العقالنية .1



من املعتقدات إلى املؤسسات.1.1
  

 األسباب القارةـعند ) 1974 ،دويدار (ة)، واالقـتصادي1966 ،الـكوست( ـيةاالجتماعـتوقف ـبعض الباحـثني في العلوم 
 غيرواملدخل  املوضوعي  املقدمة مؤلفه كما رأوا في .ابن خلدون ات وفي فنائها عندفي نشوء احلضاروالعوامل الثابتة 

  في، سميثوعلى رأسهم آدم ،التقليدينيعلى يد الذي سوف يتبلور نظريا ومنهجيا االقتصاد السياسي إلى   املسبوق
.القرن الثامن عشر امليالدي

  وال.)1996 ،العروي(ابن خلدون لكتابات  ،تاريخيةالنظرية، التي هي محدودية  يةحدودمإلى امل ال بدّ من اإلشارة هنا
 "طابعاً جذرياً ومـستقالً عنعلى كتابـاته تضـفي و"الكونـيـة" البارزة في فلـسفته للتـاريخ ـة" الطبيعـي"النـزعة شـكّ أنّ 

 ـمـيعصاحلة جل واحلضارة ـحلـكم، وامفهوم االجتماعـمـثل مفاـهـيم كوـنـية،  ــصياغة"ببـــسمح له ت و"الوقائع واألحداث
).472، ص 2006   ،الشدادياملجتمعـات" (

 لحضارةل  الفعل الناظم مبثابةهيإذ  ،يلدوناخلاملنت  في فصليةم، أو احلكم، وضعية معرفية لسلطة السياسيةملفهوم ا
 ،(كتاب األمثلة الـشـكلحتدد ، دولة الوأ ،اـلـسلطة فإن، املادة احلضارة حتدد  ـكـانتوإذا. )2006 ،الشداديلعمران (لو

  والـسلطة، مبعـنى الدولة، "إذا املادي والعلـمي والتقـني.لبنـية اإلنتاج ، التحلـيل، في آخرةاملحدد، بل هي )612ص 
ة". ومتهدتاستقرت   فقد تستغني عن العصبـي

دوني ني ،على اـملستوى النظري امة ال تـشأ النموذج اخلـل   من أشخاصالبشـرية  االستثناء تتكون :ـستسيغعلى قاعدة ـع
ستقالل  فإنعلى اـملـستوى التارـيـخي، أما  ).2006 ،الشدادي" (يتـقـاسمون ـنـفس الـقـيم، ـقـيم اـحلـرية واـملـساواة واال

  من التقدم والتــراجع، من االزدهارمــراحل تشــهد متنــوعة وغــير متماثلة مــساراتفي  ي ينتــظماحلضارالتطور 
  هذا النموذج الكـوني يـسري على كل. متجـهة دوما من "العمران البـدوي" صوب "العمران احلضـري"و ،واالنحـسار

 الثقافات. جميعاملجتمعات ويتخطى، في الزمان واملكان، 

ستعارة.  وتنقرضوتاحلضارات، مثـلـها ـمـثل جـمـيع الـظـواهر الطبيـعـية، يقول إبن خلدون، تولد وتـنـمو ثم مت  هذه اال
  إلىالبداوةمن التاريخي ة للتطور يالدورإلى التأكيد على الطبيعة  ابن خلدون شراحمعظم  هي التي دفعت البيولوجية
حو ،احلضارة دما تبدأ  ومن االزدهار ـن صبيةاالنحطاط عـن آكلالـع مو، في الـت شح مـصادر الـن   ويـنضب مـعني التقدم وـت

.امللك أوصال الى  الفسادوتسرب لقهرتفشي أسباب الظلم واب

  ـعندالتاريـخاني إلى التأـكيد على الـبعد)  Trajectoryـعكس هذا الـتصوّر الدوري والدائري، ـيسعى مفهوم "اـملسـار" (
  يتعــني عليــنا إعادة قراءةمن هذا املنظور.  البدءإلى فرضــية العوداحللــقة املفــرغة ل، وإلى اخلروج من ابن خلدون

سيرور ند ابن خلدون التاريخةاـل تمسيرورة، ـية ـع سارات وتعرف انعراجضـمن    ـت  خـاصة في فترات، ات وانحرافاتـم
ية و االوأقـتصادية الاأو  اـلسياسيةاألزمة  دما جتماـع ية حتدث  عـن يةالثورات العلـم  نا هذه  القراءةاعتمد إذا ما. والتقاـن

 يةاحلضار السيرورة، فإن التجربة واكتساب املعرفةوالتي تفترض أن التقدم يتم عن طريق عند ابن خلدون  "التطورية"
  خاصة،ومنظومة السلطةلنظام احلكم كما يصبح للعمران املؤسسي عامة، ومرتبطة، عضويا وتاريخيا، بالدولة، تصبح 

امّ إلى. وفي "انتقال الدول من البداوة إلى التـحضـر"الدور احلـاسم في  التمدن كبير بوضوح ـت   يـشير املؤرخ الـعربي اـل
ـيّة) مقارنةً مع ـواعد الـعـقل (اـلـسياسة العقـل ـؤسسات في أداءات الدولة ـحـني يحدد مفهوم "احلــكـم" باعتبار ـق  دور اـمل
 اشكال "احلكم وفقاً للقانون الدينـي" (السياسة الدينية) و"احلكم بحسب الطبيعـة" (السياسة الطبيعية). من ثمة، فإن

 ابن خلدون تتجلى، باألساس، في نقده لألشكال الالعقالنية املؤسسة  للسيرورة االجتماعيّةالبراغماتية املنهجيـة" عند"
قة القائـمة ـبـني التعلم واكـتـساب املعارف من جـهة سالمي، وفي تأكيده على العال   وـبـني التطور،في العالم العـربي اإل

 ن خلدون ،اب لفكر العالمة" النشوئي من جهة أخرى. من هذا التأويل "، الذي هو استبطان ل"العقل العملـي"،والتقدم
ثل سياسي واألـم ربي اإلسالمي: التوظـيف اـل وقف سياقات التدهور في العالم الـع ني  ـل  ميـكن استقراء منهجـني متكامـل

  من، االنتهازية املنتجة لعوامل الفسادالسلوكات ضد وازعك من جانب، واستخدام املوارد األخالقية والدينية ،للعقالنية
جانب آخر.

طالنحطا مسارات ا.2.1



 "نزول الهرم ات ابن خلدون مساررصد"، يمؤذن بخراب العمرانالظلم في أن ، بعنوان "41في الفصل الثالث، الفقرة 
هـا" طروقبالدولـة"  و" ها ثم "فناـئ ثر التراكـمي  "ـهاضمحالل"او اخللـل" إلـي   الظلم عنولّداملتمن خالل التركـيز على األ

  الــسلطة أوتخــذها تمع األشكال املحلــية الــتي  القــهرويتشــابك بالنــسبة إلى ابن خلدون، يتــداخل الظلم. والقــهر
 "السلطةفيفقط جلى والتي ال تت )2004( فوكوميشيل صاغه باملعنى الذي ، )Gouvernementality( "يةمواحلك"

  علىها الدولةمتُارَسالتي  ) Biopower( حيائيـة"اإلسلطة ال"نحو ها خطا تت، بل كافةالبالدالترابيـة" الشاملة ملناطق 
  التالياخلطابابن خلدون  ورد ي،)294-292ص  ،1، ج مروج الذهب ( ة إلى املسعوديحالاحلياة. في إمناحي جميع 

ها: " إلى ملك الفرسملوبذانامن  ها من أرباـب ها امللك عمدت إلى الضياع فانتزعـت   وهم أرباب اخلراج، وعـمارهاوإنك أـي
هم األموال،  ؤخذ مـن هاومن ـت واقب وما ـيصلحفتركوا احلاشـية واخلدم وأرباب البطالة. وأقطعـت ظر في الـع   العمارة والـن

 ، ووقع احليف على من بقي من أرباب اخلراج وعمار الضياع. فاجنلواالضياع، وسومحوا في اخلراج لقربهم من امللك
عد أو تعذر من الضياع ـفسكنوها، فقلت العمارة، وـخربت الضياع، وقلت ارهم، وأووا إلى ما ـب هم، وخلوا دـي  عن ضياـع

ستقيماألموال تي ال ـت هم بانقطاع املواد اـل ية، وطـمع في ملك فارس من جـاورهم من امللوك لعلـم كت اجلنود والرـع  ، وهـل
  أو امللك من يد مالكه من غير عوض وال "وال حتسنب الظلم إمنا هو أخذ املال: ابن خلدونويضيف." بهادعائم امللك إال 

  من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير أو فرض عليهوكل ذلك. الظلم أعم منسبب، كما هو املشهور. بل 
ـقا  ـرضه ـح ـير الشرعلم يـف ـمه. فجباة األموال بـغ ـقد ظـل ـمة، ـف ـها ظـل ـمة، واملنتبهون ـل ـها ظـل ـمة، واملعتدون علـي ـها ظـل  حـق

  ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذيووبال األمالك على العموم ظلـمة. وغـصابس ظلـمة، اواملانعون حلق الن
 "هو مادتها لذهاب األموال من أهله.

ــمة إلى احلضارة، وخراب  إلى ،ابن خلدون، ـحــسب يؤديالظلم  ــتي تـشــكّل فناء من ـث  رتـكــازيةالاالقاعدة الدولة اـل
 الغـصب في جمـيع املجتمعات (ملؤرخاوقف عنـدها  والقـهر الـتي "التغلباتأصناف "لحضارة. ميـكن مالحـظة تعدّد ل

سئثار، اجلبائي بري لألمالكاملداخـيلب اال سالمي على).إلخ، ، البـيع اجل   ترـتـكز هذه املـمـارسات في العالم العـربي اإل
 لى العالقاتع، بـشـكل عمودي وأـفـقي، ــهاتعميمعلى و  الديـنـية ــسياسةالناـظـمة للالرضوخ اخلضوع وبـنـية استنساخ 

 يةتسمح، من ثمة، بانعكاس هذه املقاربة التأويلية). 2008 ،رويالع(حتى األسرية والقبلية وبل  ،السياسية واالجتماعيّة
 ، ل"العمران املؤسساتـي"والوضعانيةتقدات قادرة على التفاعل اإليجابي مع القاعدة العقالنية ، حيث متسي املعالعالقة

 بعض جوانب، في املدى الطويلة، التخثر الذي طالاجلمود وبـ املرتبطة واالنكفائيةوعلى التصدي للمسارات التراجعية 
ث الثقافـي" في العالم العربي اإلسالمي.ورو"امل

التنميشروط ؤسسات و واملعتقداتامل.2

   يّـة"عقالن"املعتقدات البـموصولة التنمية أن في   1.2

قد سعينا في الفقرات  فاـل أويل ةآلـن يل ـمؤسساتي  إلى اقتراح ـت تي تتقـمصهاشكال األ يشدد على  إذ،ابن خلدونلتحـل  اـل
 وجود ، إلىةقـدماملكتاب  كـما متت اإلشارة، باإلحالة إلى ممـارسة الـسلطة واملبادئ الـسلوكية في قـواعد احلضارات.

 .اتالتعلم ّيةودينامر املؤسساتي يشمل التغيّتللتطور  ةبراغماتيمنظومة 

 ،التي متكنت واستحكمت أسباب االنحطاط ، بكل دقة،أدركنّ ابن خلدون كان أوّل من  القول إالنافلليس من ، من ثمة
سالمي. ، على امتداد امليالديالقرن اـلـرابع ـعـشرـمـنذ   للـمـسارق ـمـيعالحتليله من خالل ـلـقد سعى،  العالم الـعـربي اإل

 أوالدينيّ "الـوازع"  و) والقهراالستبدادهيمنة  السياسي ("الوازع"كل من   تفسخالناجم عن والتراجعي االرتكاسي
 ، وعلى هـامش املـنتصيغ للتـسوية غـير شكلـيةالبـحث عن إلى واضطرار الناس د التشريـعي االجتها ـوقف(تالثقـافي 
ـــهي ـــؤسساتية يعود إلىالذي الدوربراز إإلى )، الفـق ـــستوياختلف مب ، األشكال اـمل ـــصاديّة،ـم ـــسياسية، واالقـت  تها اـل

ية، في  يّة والثقاـف  ـعشراـلرابع احلضارة في العالم الـعربي اإلسالمي ـبني القرن اخلـامس والقرن وفر أسباب واالجتماـع
 الحقة.الحل اراملفي وتهالكها ها انتكاسفي ثم امليالدي 

 إذ سيتعني ، البنيويـة"االختالالتمن "جملة يواجه العالم العربي اإلسالمي، وف ، سأحد املؤرخنيإلى ذلك وكما يشير 
 يات اللذين يطبعان البنلتماسكعن التناغم وا"فضال :  األوروبيبالصعود   املرتبطةديدةاجل السياقاتالتكيّف مع عليه 

 االجتماـعـيّة في اـلـريف داخل املجتمعات اـملـسلمة، إلى ـجـانب الـضـعف التقليدي الذي يشوب املدـيـنة فـيـهـا"، ال بدّ من



ني سياسية في املجتمعات املـسلمة ـب جب أن حتقـقه األنظـمة اـل قة بالتوازن غـير املـستقرّ الذي ـي  اإلشارة إلى تلك "املتعـل
  االجتماعـيّة وعلم النـفس الفردي، من جـهة، واإلطار اـملـؤسساتيبالبـنى آليات الـسلطة الطبيعـية املرتبـطة جزئياً(...) 

).488، ص 2006 ،الشدّاديالذي يفرضه الدين من جهة أخـرى" (

 التاريخيلكي نعثر على تفسير ألسباب االنزياح "خصوصيـة" النموذج املؤسساتي خلوض في  ا ثمة،منباإلمكان، هل 
سالمي وابتعاده عن منوذج التطور الـغـربي؟ أين تـكـمن "الذي ـعـرفه  سالمي؟" فرادةالعالم اإل  في املنظور النظام اإل

دوناخل انيـل داخل العلـم ني، ال يتعلق األمر بـت ية بقدر ما يتعلق بخضوع ي والدـي مع ال اديناـم سياقات منقـتصاد واملجـت  ـل
ـساق  سكونيةسماتها البارزة  ـؤسساتياألـن ـسدادواة اـمل ــقـد  .ويلأالتفرص االجتهاد و ـن ـية  كانتـل ـؤسساتيةالبـن  اـمل

سالمية  أنحـيث ، النجـاعة بكثـير من االنـسجام ومن "طوال فترة القرون الـوسطى،تمـيز، ت، نـفس املؤرخ، بحـسب اإل
وانب من  ية وـج سلطة التشريـع انت من اـل يد مبادرات اإلصالح ـك دني، ـب مع اـمل سمّيه اليوم املجـت  هذاما أـعطى وهو ما ـن

 غير). 489، ص 2006 ،الشدّاديالتعسّف واالستبـداد" (إلى  هحونجلالتصدي النحرافات احلكم والقدرة على ألخير ا
واعد، سوف ير وـق يم ومعتقدات وثقافات ومعاـي ربي اإلسالمي، مبا تشمله من ـق ؤسساتية في العالم الـع  أن األنظـمة اـمل

العالم. احلاصلة في تطوّر ات المنفصلة عن مسارومتصلبة، تكاد تكون  جامدة يةتشريعبنيات إلى  ، الحقا،تتحول

 نكاد جند اليوم استنساخا لهابن خلدون، من نصوص  خرجهالذي نست ، في آن،انيوالتاريخ املؤسّساتي تصورهذا ال
 إعادة صياغة نـظـرية قابلة إلنتاج قناعات ثقاـفـيةبهدف  )1981(وغيـلـنر، 1974(، 1998( هودـغـسونـعـند  وملـفـرداته

يّة، ونظام قـيمه، في  جديدة حول العالم الـعربي اإلسالمي، وتارـيخه، وتطوّره االقـتصادي، ونظام حـكمه، وبناه االجتماـع
. سبتمبر11 الذي ساد بعد أحداث اجليوسياسيالسياق 

  فييالتجاراـلتي أـفردها للنشاط  1994( ،، 1989( ـغريف أـفنر أبحاث ـعندسريعا  ود أن نـتوقفن، في ـنفس املنظور
 تجارالو" في جنوب إيطالـيا، "جنوى جتارمقـارنة بـني "وللمنطـقة املتـوسّط خالل القرن احلادي عـشر والثـاني عـشر، 

ية و من الفرضياتجملة  إلىيخلص  ـحيث ،بـة"رااملغ ها إلى ا اخلـاصة،اجلزـئ امة"خالص ستـيسعى من وراـئ  "نـظرية ـع
:نوجزها في النقط التالية 

مّة اختالف بـني أشكال التنظـيم االجتمـاعي وأمن ال،أو -  العالم العـربيسكان  (وبالتالي ـة"ربااملغ" املعتقدات بـني اطـث
 ،الباحث، حسب  االختالفجلىيتّو . من جهة ثانية (وبالتالي العالم الغربي)"جنوى"سكّان بني  و من جهة،اإلسالمي)

  العالقات في العالم العربي اإلسالمي، مقارنة مع العالم الغربي الذيغصبالتي ت" ةماعياجل أو" "ةمعيجل"افي الطبيعة 
. والذاتية بامتيازالفردانيةتطبعه العالقات 

يا،  - ني األفراد كـانت ثاـن روابط ـب بة اـل ذاتيلشخـصي اللطـابعخاضـعة في األغلب  ـة"ربااملغعـند "تركـي  ، في حـني واـل
شخصة.مر غو  موضوعيةبادالتماملمن من العالقات و  منطفي العالم الغربي إلىاستطاعت أن تتحول 

ثا،  - ية ـيل حتثاـل ية اإلسالمية إلى املكـونة ل "اجلماعـيـة" و"الشخـصيـة" العالقاتبـن سيقمنط من اللمجتمعات العرـب  تـن
  املقابل، لم يغفلفي. )Reciprocity( مبادئ الثقة واملبادلةمن أو اجلماعي الفردي  فيه شرعية العمل نشأتفقـي" األ"

ربي عن إعادة تنظـيم  ردية الذي شهده العالم الـغ زعة الـف صفقات احتوّل الـن ومة وفق منملعامالت واـل وديـة" ـظ  تتحدد"عـم
.باالرتكان إلى القانون وإلى تشريعات العقود بالتحديد )Agent‐ Principal( فيها العالقة بني "املوكـل" و"الوكيـل"

 عندما يتعلق األمرة يلافعناجعة وذات "، إذا كانت ة و"الشخصي"ةمعيجل"اذات الطبيعة غير أنّ اـملؤسسات رابعا، - 
قةعمليات التبادلب اعة داخل نطاق املـحصورة و  الضـي يّ ـوممنظوضـمن اجلـم ية من النوع القبـل نية اجتماـع ها، واإلـث  فإـن

ـسمة بتطور التجارة البعيدة وبعالقات للتبادل تقوم ـبـني مجتمعاتعرقلوتـشـكّل ـعـامل ـكـبح  ـدمة املـت  ة في احلاالت املتـق
مختلفة ومتباينة ثقافيا وحضاريا. 

يـة"، يـفصل خاـمسا،  - يـة" املعتقدات" ـبنيـغريففي مجال "املعتقدات الثقاـف تي "العقالـن زيز التـنسيق ـتساهم في اـل  تـع
 "مشتركة "معرفة  إلىيـة" أوثقاف بؤرة" عندما تتحول إلى اتهمتوقعحتقيق سبل  نشاطهم وتيسير وتسهيل الفاعلنيبني 

)Common  Knowledge(،ت الالعقالـنــيـة"، الـقــدريةاملعتقدا"وـبــني ،  ـمبــصطلحات نـظــرية املباريات، من ـجــهة 
، من جهة أخرى.واجلبرية، التي تقف حائال دون التقدم والتطور

اتب على  - ية لأخيراً، يشدد الـك ساروجود "تبـع ية "ـبني  )Path Dependency( "لـم يـة"املعتقدات الثقاـف  من العقالـن
ية املجتمعات من ـجهةختلفمل الـنمو سيرورة، وـبني ـجهة ثل،ـيـة"الشكل"اـملؤسسات استبطان العالم الـغربي ل إنّ.  ثاـن   ـم

  كان بال ريب من األسباب العميقة التي ساعدت علىالشركات التجارية، وحقوق امللكيّة، واالئتمان واملـحاكم التجارية،



سالمي الذي ما ـحـصل في ، على ـعـكس هتطوّرالغرب وتقدم   بتكاراتالااستيعاب تلك في لم يفلح العالم الـعـربي اإل
تنظيمية.الؤسساتية وامل

ساس، األولى مـنـها وـتـهم. على اـملـستوى املنـهـجياحتديدتـنـصب  الحظاتهذه الفرضيات ـتـستدعي جملة من امل  ، باأل
اصل ني ة املـسافة التاريخـية الـف ني ـب ني االجتماعيـت ني هـما الل( واملغربجنوى(البنيـت تي متـتد إلى ، موضوع املقـارنةـت  واـل

 ناشئة ،مرجعية تشريعية ومؤسساتية في العالم العربي اإلسالميوجود فتتعلق  ب،أكثر من قرنني. أما املالحظة الثانية
 التوكيل عالقات وتأطير، الت تنظيم املبادالتمجامعظم  تطال ي،لهجراالتدوين في القرن الثاني عصر منذ 

) ) Agency ،2007(، تاالحيت (  التجارة البعيدةأنشطة املخاطر املرتبطة ب واستباقوتوقع.

 فيالعالقات االجتماـعـيّة واملعتقدات الثقاـفـية يـجـانب اـلـصواب عـنـدما يروم اختزال  ــريفغنرى أن على صعيد آخر، 
سالمي في هيـمـنة الثـقـافة "اجلمـعـيـة"، ذلك أن    اـئـيةن القانوـنـية والجمتهاد وـمـسؤوليافرأل ااتالتزامالعالم الـعـربي اإل

تة في جنـدها  قط مثـب يس ـف ية وإلى  ةُترجَـمم، بل التشريعـية الـنصوص ـل يا إلى أحكام قضاـئ  وسلوكاتات ممـارسعمـل
.متراكمة عبر التاريخ ،يلدوناخلوعادات، باملعنى 

  إلىوتفنقر عارضةيـة" عقالن"املعتقدات الثقافية الحول  غريفها يقترح، قد تبدو املقاربة التي اإلبستيميستوى املعلى 
 املجتمعات، في دراسته لتــاريخ ابن خلدوناعتمده  الذي ،واملــؤسساتي  التاريــخي،املنــهج، مقارنةً مع الشمولــية

 والـسلوكات"حضارة العـادات" بـني "احلضارة املدنـيـة" وإلدراك بنـية العالقات الناشئة بـني "العمـران" أو ، ةيمالسإلا
 ،والبصرة والكوفة بغداد وقرطبة والقيروانبحال  ابن خلدون، يقول ،قررناهوأعتبر ما  ".تطوّر العلوم والفنونباملرتبطة 

سالم واستوت فيـها احلضارة ا كـثر عمرانـها صدر اإل  ـيف زخـرفت فيـها بحار العلوم، وتفننوا في اصطالحات، ك مل
ها ا تـناقص عمراـن يم وأصناف العلوم، واستنباط اـملسائل والفنون ـحتى أربوا على املتقدـمني وفلقوا املتأـخرين. ومل  التعـل

م."  والتعليم،ـبهاطوى ذلك الـبساط جملة مبا عليه، وـفقد العلم ن ا سكانهاوابذعر  وانـتقل إلى غـيرها من أـمصار اإلسال
).الشداديقيق عبد السالم ، ت2 ج، 357-356، ص املقدّمة(ابن خلدون، 

ـرفةل ـافة  لمـع ـية والتعلّم والثـق ـقة على بـن ـند ابن خلدون آثار عمـي ـارنة.  والعقلياتاتيسلكماملـع ـقد مـق ـدما يـع ـني وعـن  ـب
إنه،املغـاربـة" و""ةرقاشمامل" يم العلم، بل وفي سائر"أنّ يالحظ    ـف   أهل املشرق على اجلملة أرسخ في صناعة تعـل

  أن عقولهم على اجلملة أكمل من عقول،غرب إلى املشرق في طلب العلمامل أنه يظن كثير من رحالة أهل حتىالصنائع. 
  التفاوت بينـنا وبينـهم في حقيـقةويعتقدونأهل املغرب وأن نفـوسهم الناطـقة أكـمل بفطرتـها من نفوس أهل املغرب. 

ع." ا يرون من كـيـسهم في العلوم واـلـصناـئ  ، حتـقـيق ـعـبد اـلـسالم2 ، ج 353 ، صاملقدّــمة (ابن خلدون، اإلـنـسانية مل
 .)الشدادي

ـفس املنظورفي  ـافدور ابن خلدون بوضوح أكبر عن يتحدث ، ـن ـقل وبامللكاتالثـق ـير أسباب االرتقاء بالـع  ة في توـف
هم آدا: "اإلدراكـية  دين والدنـيا، وكذلك سائروذلك أن احلـضر ـل هم من املعاش واملـسكن والبناء وأمور اـل  ب في أحواـل

  من أخذبه في ذاك آداب يوقف عندها في جميع ما يتناولونه ويتلبسون فلهمعادياتهم ومعامالتهم وجميع تصرفاتهم. 
ها حدود ال تتعدى. وهي مع ذلك صنائع يتلـقاها  بةاآلخروترك، ـحتى كأـن هم. وال شك أن كل صناعة مترـت   عن األول مـن

  اإلدراكة الـعـقل ـلـسرعبه لقبول صناعة أخرى، ويتـهـيأ بهفـيـرجع مـنـها إلى الـنـفس أثر يـكـسبها عقال مزيدا ـتـستعد 
 .)الشدادي، حتقيق عبد السالم 2، ج 354 ، صاملقدّمة (ابن خلدون، للمعـارف."

 تسفيها و، بل"اجلينيتكية "للنزوعاتدحضا  والثقافويةللفرضيات دفعا ابن خلدون مقاربة تشكل ، خالصة القول
 ني اجلـدد" في الواليات املتحدة األمريكيةاملحافظ"عند هو احلال  كما ، التي قد تترتب عنها،العنصرية لالنزالقات

).2008 ،كروغمان(

 يبقى أنه ال مناص من الرجوع إلى استشكال العالقة التفاعلية بني ما ميكن أن نصطلح عليه ب "االقتصاد اإلسالمـي"
 . التجاريةبادالتموتكثيف املة االقتصادية نشطاأل مع تطّور ا تزامن التي متت بلورتهايةالتدبيرووبني القواعد املؤسسية 

في الفقرة التالية. به نلموهو ما سوف 

) Homo Oeconomicus(  اقتصـاديّ"كائن "املسلم .2.2



قا داخل النـظريةواالقـتصاد اإلسالم ـبني ـمسألة العالقة ـحتى اآلن، لم حتتلّ   في احلق، و. االقـتصاديةسوى حيزا ضـي
ـضل، إلى حد  مر ، في تدارك مايعود الـف ـدرسةاأل ـديد، إلى اـمل ـني، بالتـح ـني املنتـم ـصاديني األمريكـي ـعض االقـت  إلى ـب

  ومن ضمنها،سعوا إلى تطوير نظرية التنمية وسحبها على األنظمة االقتصادية غير الغربية فقد.  اجلديدةؤسساتيةامل
وية وـبني التطور والتقدم احلـاصل يل مقارن ـبني ـمساراتها التنـم ية اإلسالمية. ـكما سعوا إلى القيام بتحـل  األنـظمة العرـب

 ياملـؤسساتالعمران  كل من ، على املدى الطـويل،بهضطلع يالذي  احلـاسم الغربـية، في إشارةٍ إلى الدور في البلدان
. االقتصاديّةالديناميّةوفر أسباب النمو وتعزيز شروط القيم واملعتقدات في منظومة و

 ترومة عامـة"، نظري" ويحولها إلىسوف يكرسها البعض، والتي غريفها صاغالتي أن أملحنا فإن األطروحة سبق وكما 
سالمياجلمود والـسكون الذي عـرفه ـأنّ اإلقرار ب  يشـكل ،بـعد القرن الثـاني عـشر على املـستوى املـؤسسي، العالم اإل

 تطورا مطردا شهد تأوروبا الغربيةفي الوقت الذي كانت ، جلم قدرته على التطور وتهديناميحجز العامل الرئيسي في 
).1997، 2003 ،كوران(على اخلصوص   منهاكل املجاالت، االقتصاديةفي وشامال 

 وأالطبيعة اجلمعية إلى  ، باألساس،في رأيهعود ت غريفدها رصي تال املؤسساتيـة" السكونية"جتدر اإلشارة إلى أنّ و
 منط،  وغير املنظمغير الشكلي، ية يغلب عليها النمط الشخصيعالقات تبادل ، كما سبقت اإلشارة،اجلماعية التي تفرز
وسيععلى  ةارجالتال يحـفز أصحاب  صفقات  نطاق التبادل وعـقد ـت   العشائري أوي القبلّالاملجإلى ما يتجاوز حدود اـل

. اإلثني وأ

ستوعب سوف تاريخـيا،  تي نشأت، من حـيث اجلـوهر، من املـنت اإلسالمي، سلسلة منهذه املنظـومة املـؤسسية، ـت  اـل
ية والتقنينات قة باملعامالت وبالـعيش الـيومي.ـلسلوكات التدبـيريةالـتسويات  التنظيـم هم املتعـل   ـثمة،من  اـملسلمني وخياراـت

 من  مطردةالبناء في إطار سياقاتعادة متكررة من الترـمـيم وإت محاوال، اـلـزمنسيشهد البناء املعياري، مع مرور 
. امليالديالقرن الرابع عشرحدود إلى  واملوصول املفتوحاالجتهاد 

ذين االقـتصاديني من ـبني  ؤسّساتيني اجلدد اـل ية ـتصدوا إلاـمل ية االقـتصادية في العالم اإلسالمي، ال شك أنّشكاـل  التنـم
 خة لألحداثن غيره، مبعـرفة أدق وأعـمق للنـصوص اإلسالمية، باإلضـافة إلى "الروايـات" املؤرعيتمـيز،  كورانتيمور 

زعة. ة باألساسوالوقائع االقـتصادي ادها عن الـن اته تـتسم بابتـع ما أن مقارـب ية ـك ويةفي صيغتها ، النشوـئ تي  ،الثقاـف  اـل
قة باملعامالت وعدم قدرتـها التشريعاتبقـصور بـني اإلسالم والتنمـية وتـسلم بالتعارض   التطور التكـيف مع لىع املتعـل

 املحاوالتأنّ إلى  كورانفي نفس االجتاه يشير الرأسمالية بصفة خاصة.  ديناميةالاستيعاب على االقتصادي عامة، و
يل الاـلتي تناولت بالدرس  ية واألـبني القاـئمة لعالقات املركبة لطبيعة والتحـل  تـفضي، ال ة االقـتصاديةنـشطاملعتقدات الديـن

  جميعذلك أنه من السهل أن نعثر في . من حيث املنهج ومرتبكة املبنىضعيفةاستنتاجات األغلب األعم، سوى إلى في 
 ضو ـمـثل القر،يـلـرأسماللـنـمو االقواـنـني اـملـؤسسة لمع  ال تـنـسجمتـعـاكس أو ـجـوانب على  ، بدون استثناء،الديانات
).1986 ،كوران ( وما إلى ذلكسوق التأمنيبالفائدة و

 واألشياء الروايات:   اإلسالمي السياسيالقتصاد ا.1. 2 .2

 أنّإذا ما اعتبرنا ،  غير ذي موضوع"القتصاد السياسي اإلسالمي"اميكن القول بأن ة، صرف إبستيميةمن وجهة نظر 
شأ و صـادي"، بحـصر املعـنى، لم يـن  في وأدواته املنهجـية سوى املفاهيمـيةتتحدد مالمـحه وتتبلور عـدته لم "العلم االقـت

 ال مناص.  في الدول األوروبية الرأسمالّيةهاشهدتي الت يفالكثالتراكم  تزامناً مع مرحلة ، امليالديالقرن الثامن عشر
مـحـمد ـبـاقر اـلـصدر (مل إقـتـصادنا في مقـدمة كتابجند ـلـها صدى  ة، اـلـتيالـعـاماملالـحـظة  ههذاإلشارة إلى أن من 

يةتقوم على  ،)1991 ني تاريخاـن تي  القواـن صاد اإلسالمـي" يروم اـل  يـؤسساعتمـادها واالشتغال في إطـارها امل"االقـت
 وال ينحصر في املعمار األصلي لفقه املعامالت. يتماهىال الذي 

 )1986  ،كورانالتالية (النقط الرئيسية  في "سالميالسياسي اإلاالقتصاد  القاعدة النظرية ملا يسمى "كوران ختزلي
:
صاديّةـسلوكاتالتخـضع  أوال، - واعد مل  لألفراد االقـت ير وـق نص يؤطـرهاعاـي رآن اـل صل بشـكل ي الـق سُّنة عام وتـف  فياـل

؛ة والتطبيقيةجرائياإل شروطها



يا،  - كز ثاـن تي تشـكّل ـيةائبجاجلاـلسياسة ترـت ها بإعادة ـؤسسة امل على مفهوم "الزكـاة" اـل هد إلـي تي يـع وزيع الثرواتاـل  ـت
؛  االجتماعيةاتفئتحقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني الناس وبني الوب
 الفائدة. على مبدأ حترميالوماألد ووالنقاألمثل في مجاالت التوازن يقوم قانون ثالثا،  -

 ينـصب على  بقدر ماةبـويالن واألحـاديث ي القـرآنالـنص يـستهدف ال كوران بهيقوم الذي النـقد جتدر اإلشارة إلى أن 
ـية ا ـتي لتوظيفاتوالقراءات التأويـل ون". ــهاجترحي اـل سالمـي ـصاديون اإل ـعضعلى غرار و "االقـت ـيه في ـب ـثر عـل  ما نـع
ـوجه "الروايات" صالحي ذات الـت ـسلفية  سواء عــند املعتزلة أو،اإل ـاحث)، يشدد ا2008 ،رويالع (اـل ـزعةلـب   على الـن

  والتأقلم مع املتغيرات فيها للتطورليتبا مدى قة، علىبالنتيجيؤكد،  للمؤسسات االقتصادّية في اإلسالم، ويةانالتاريخ
 املسنود مبنهجية االجتهاد، ويعطيالتأويلي املشروع ، من هذا املنظور، ال يدعو سوى إلى استئناف هوو. املدة الطويلة

  على املـستوىتنظـيمإعادة ، تـوسع دائرتـهاة ومـاع اجلنـامي حـجمتمـؤسسة الزكاة الـتي شهدت، مع كمثال على ذلك  
ريةتـطوير املنـظومة هدف اـملؤسسي ب ية   القاـئمة على اـملساهمةاخلـي اية االجتماـع ها إلى نظام للحـم  متولهالطوـعية وحتويـل

. لبيت املالاجلبائيةاملوارد 

ها،  مإ ،إال أنه البد من القول رغم من أهميـت ظل، باـل ير من اإليجاز ـت ها بكـث تي عرضـنا ـل اربة اـل  إطارورة في ـحصن املـق
دية تي ال تفترض وجود إطار إلالنظـرية التقلـي ؤسسات اـل سائد علىصالح اـمل رأسمالي اـل صادية خارج النموذج اـل   االقـت

  التيوالتشريعاتمؤسسات  ال ميكن لل،ة الراهناتفي السياق يعتبر أنه، كورانومن هذا املنطلق، فإن . ستوى العامليامل
ـهد  ـنبيتعود صياغتها إلى ـع ـارقة أن تبدو سوى ، )ص( اـل ـية المـف ـيمن الناـح ـيرة تاريـخ ـني وـغ ـسجمة مع القواـن  مـن

ما يرى . ةاملـعاصرية االقـتصاد  اـحلديثمن والـكرمي  من القرآن  أن املبادئ اـملستوحاة"ون اإلسالمييون"االقـتصادفبيـن
  يتبـنى موقـفاكورانجند أن فإنـنا  متعالـية على القوانـني التاريخـية، ، في الـزمنمدوّـنة ثابـتةتشـكل النبوي الشـريف 
 املجتمعات االقـتـصادية لـلـرأسمالية املـعـاصرة على القواـنـني واملعاـيـير والـقـواعدإمكاـنـية استنساخ وضـعـيا ويفترض 

ءمتها مع خصوصياته التاريخية، االجتماعية والثقافية. واوم ةاإلسالمي

 اجلدلمفردات  حتـديد  تـساعد علىيالوضـعاملعياري وبـني املـستويني  اإلبـستيميةملفـارقة املالحـظة األخيرة املتعلـقة با
ية الـعوامل. ـبصددهالذي ـنحن  ية الديـن  ـتكن لم ، االقـتصاد اـلسياسي ـمنذ الكالسيكينيلـثاوية خلف ا،والروـحية واألخالـق

 الـتـسويات اـملـؤسساتية ـكـانت ،ة. ومن ـثـمةنـحـرفامل وةنتـهـازي االاتــسلوكالفي املـمـارسة وازعا كاـفـيا لردع تـشـكّل ل
ـيةواإلجراءات ـيع املجتمعات، العمـل ـصور وفي جـم ـدية    اإلكراهات تهدف إلى فك ، في كل الـع  وإلى استيعابالعـق

ـستجدات  ـيفوالتغيّراتاـمل د أن  من هذا املنطلق،. التطوّراتمع   والتـك ـنيجن ـاربةالوازع الدـي   يكاد يتحول، في املـق
. وطقوسهمعاداتهمول همسلوكاتلمن لدن األفراد، مكيفة  مستبطنة سلطة  إلى ، البن خلدونالبراغماتية

  املشتركه العقل والعدل واخليرحدد أن السلوك االقتصادي في اإلسالم يفي.  2.2.2

راءته لفي  صادـق سياسي"االقـت وقف ياإلسالمـي"،   اـل كي  ـت احث األمرـي ند كوران يمورتالـب يم  ـع تي الـق هضياـل  ـهافوق ـن
يم  هوتبرير   األفرادسلوكاتتقـي هم ـتسويغو مخياراـت تي  و،أنشطـت ها فيياـل ية  كثـف يم  العقالـن  والعدل واألخالق املحدِّدَةـق

 الغيرية من جهة ثانية. وامليوالت األنانية من جهة، النزوعاتواملحققة للتوازن بني  املسلم ملمارسات
 قدو ،األصليالتاريخي غير قابل للتطبيق خارج سياقه  النموذج اإلسالمييبدو قد  التأويلية، ةنظومهذه املإلى وبالنظر 

قبيلة ونطاقويتجاوز بادالت مامليـتسع ـحجم ـحني يتعذر إعماله وـتطبيقه  يا،لم يتـمكنهو  ،فوق ذلكو .العشيرة اـل  ، تاريـخ
ـات االختاللل أسبابابطإمن  ـارسات ه في مجال املعامالت، ومن إحباط  وجتلـي ـسليمة و ردع املـم ـير اـل ـسلوكاتـغ  اـل

االنتهازية.

ـرجع  ـما سبقت اإلشارة، ـي ـسميهكورانوـك ـيةال"  ما ـي سالمي النموذجواقـع ـصادي اإل ـطبيقل ــتهقابلي وعدم " االقـت  لـت
ـية وإلى  جــسوءإلى ، في الزمان واملكانواإلجناز،  ـصوص التأويـل ـيد الـن ـارسات تنظــيم في د يشدالالتـق ـيراملـم  وتدـب

  على املستوىولديناميتهاالقتصاد  الفقهية، دون اعتبار حلركية لسياسةالذي حتدد تخومه، بامتياز، اطار املعامالت باإل
الدولي.

ـظر عن هذا  ـغض الـن ـقد وـب ـوجه إلى "الـن ـضا على"النموذجاـمل ـسحب أـي سالمي، والذي ميــكن أن يـن ـصادي اإل   االقـت
ءمةمن حـيث ، كمرجعـية أصلية كوران ه يوظـف الذي،االقتـصاد الـسياسي التقليدي  لفرضياتاالنظـرية و املفاهـيم مال

  إنه، مع ذلك،،وللممارسات العملية للفاعلني االقتصاديني، نقول، قعا والوركة التاريخاملجردة مع املحددات احلقيقية حل



 البنية نفسه، باملزج بني كورانللمنظومة االقتصادية اإلسالمية التي تتميز، حسب التوفيقي ابع ال مفر من اإلقرار بالط
 )،1759، 1776( سميثآدم البريـطــاني  هسس أ الذي وضع،التقليديالنـظــرية ـلــكل من االقـتــصاد اـلــسياسي  

.لتيارات املؤسساتية ومن ضمنه ا،واالقتصاد التقليدي اجلديد

 الـنصوص األصلية ذاـتها، ، بالرجوع إلىة اإلسالميقـتصـادي" في املنـظومةاالإن ما ـميكن أن ـيصطلح عليه ب"الكائن 
يس سعى ـل اعل الذي ـي افع ما إلى احلـصول دو سوى ذلك الـف اسبعلى احلد األـقصى من املـن ثـل"،واملـك   مثله في ذلك ـم

 مسلمةبافتراض رسخ مالمح صورته املثالية والوهمية لت ةاجلديدالكالسيكية  لنظريةا تالذي جاء ،القتصـادي"االكائن 
 ذلك أنه من الصعب اـمليل إلى جرد الثقافة اإلسالمية، جملة وتـفصيال، من كلديني.ااالختيار العقالني للفاعـلني االقـتص

 التي متت اإلشارة إليها آنفا. ،الثقافوية الطروحاتنزعة عقالنية  دون السقوط في شرك 

 عـندالرغبات واملآرب دالة  على التوازن القائم بـني ، في صيغته املجردة واملعيـارية،الـسائداالقتـصادي  النموذج يـركّز
 لخياراتلوجّه الماملبدأ  ، أياـملـصلحة مفهوم  وـيـتم ـحتـديد. املجـتـمعبالنـسبة إلىواـملـرامي األهداف وـبـني بنـية د افراأل
سلوكاتاو ارساتا وـل ته، في عمملـم اعي. أي  دون ،ةاألنطولوجـي ومـي يز ـبني اـملستوى الفردي واجلـم رياومتـي  وجودال ، نـظ

ير مـنسجما اـلسلوك الفردي ظل طاملا ألي تضارب ـبني اـملستويني   الـقواعدمتقيدا بالفرد بقي وطاملا  ،اجلمعيةمع املعاـي
 وفي بعض . كان شرع اهللا"املصلحة،كانت ما ثيح"في املنظومة اإلسالمية دور سيادي إذ املصلحة ملفهوم . املؤسسية

صوصال ية  جند، الفقهـيةـن أتي  حـيث ،ةمنوذجـي تراتـب ردية، وحـيث تُقـبل املـصلحة اجلماعـية ـت مّةشـكلاملـصلحة الـف   األ
.جميع املستوياتمستوى متعال يسمو على 

ربة في املنغرس ، فرد على الاملقـاربةتفرض هذه  أثلاجلمـاعة  ـت مة، في صلب واملـت ته اخلـاصةاأل  ملبدأ  إخضاع عقالنـي
وازنة ـبني االختيارات  ير اـملستقرة من ـجهة، واألفضلياتاـمل ية وـغ يّة ـبني و الذاـت ير االجتماـع تة املعاـي نيالوازعوالثاـب   الدـي

من جهة أخرى.املشترك، اخلير جلب بـتحقيق النفع العام وعندما يتعلق األمر ب ،واألخالقي

إن نا ـف زعة الّ من ـه رية ـن يةمحـصورة في في املنظـومة اإلسالمية لـيست سمة  )Altruism(الغـي ية العرـب  الذات اجلماـع
ردية،  وثر اخليارات اجلمعـية على الرغبات واملـرامي الـف ها ال تشـكل منـطا سلوكيا ـي مراإلسالمية، كـما أـن  بل يتعلق األ

ية، ل ية وعمـل ية، واقـع صيغة عقالـن ني األفراد، ـب اعل ـب رمي إلى التـف يض ـت فمن لتخـف صفقات  ة املعامالتكـل  إلى إعادةوواـل
.)Reciprocity (الثقة واملبادلةإعمال موارد تعبئة والتعاونية، من خالل إنتاج البنية 

ثل مثله ، كوران ها ، غـريفـم رية، في ترجمـت زعة الغـي ية واإلحـني يحـسب أن الـن طبيقغـيرمتـسي ـيّة، جرائالنفـع   قابلة للـت
ما والتجـسيد  ير متجـانس ومتنوّعتعلق األمر مبكـل مع ـغ ير الشخـصي العالقات هـسودت، جـت ستبعد، ةـغ إنه مع ذلك ال ـي  ـف

 ، املقاربة املؤسساتيةكوران، حسب وجود شرط االنسجام بني النفعية االقتصادية واألخالقية اإلسالمية. وهو ما تؤكده
و"معضلة السجني" )Incomplete contrat(  العقـود"نقصانيةاجلديدة، وبخاصة منها نظرية "

)Dilemma Prisoner's(تي ت ية العالقات ـؤشر، اـل ية في  على أهـم فة التعاوـن يض من تكـل صفقاتالتخـف قد اـل  فيو ـع
ا تقوم.  واملبادالتاملعامالتية استمرار سالمي أقلّ مم  ـفـهو ال يـشـهد تناغماً ـبـني اإلـنـسان االقـتـصادي واإلـنـسان اإل

رأيه، بالتأـكيد واـملصادقة على حاالت عدم اكتمال العقود و"معضلة اـلسجني" ثة، ـب  التطورات النـظرية اـملؤسساتية احلدـي
).2007 ،يتحتاالالتي متيل إلى هيكلة االقتصاد املعاصر (

ارية، في الب، ة اإلسالمينظـومةامل ميـكن حـصر ال اعلـسلوك ـصيغتها املعـي  أنّ هذا األخـير استوعبباعتبار ، املثالي للـف
ير الغيرامل واستبطن ية  يةعاـي ية الديـن   تكاد ال تخلو من عيوبيةلبشرات امـارس املا أنمب و.ةاإلسالميعن طـريق الترـب
سالمي آليات إجراـئـية ـلـزجر ،وشوائب د في املعمار اـملـؤسسي اإل   ولردع املـمـارسات،االنحراـفـية النزوعات فإـنـنا جن

 ب و )Free Rider ( من قبـيل ما يـصطلح علـيه في األدبيات االقتـصادية احلديـثة ب "الـراكب املجـانـي"،االنتهـازية
.)Moral Hazard( األخالقيـة""املخاطر 

عد مبدأ فس اآلن،هو  في النموذج اإلسالميل"اـل نياملقياس واملـؤشر على التوازن  ، في ـن عةـب ردية و املنـف  املـصلحة الـف
سة والتضـامن،اجلماعـية ني املناـف سلطة والثروة  أنه يقوم على ذلك . وـب قط ،)1997 ،رز(والإخضاع "دوائـر" اـل يس ـف  ـل

 ومتطلبات النمو املطرد.االقتصاديةلضرورات العملية  بل أيضا ،للوازع األخالقي



 بارتباط وثيق مع النمو االقتصادي (أو األزمة) ديناميّة ،المتناهية بدقة ،رصدابن خلدون أملحنا إلى أن  نألقد سبق و
 الدور املركزي الذيبتأكيده على و. اياتبالجفي مجال خـاصة العدالة االجتماعـيّة واإلنـصاف (أو الظلم)، تـطبيق مبدأ 
غي على  ية في ضـبط به أن تضطلع الدولةينـب صادية الديناـم يأ قد  املقدّـمةيكون صاحب ،  االقـت رية التطور منزلةـه  لنـظ
قي، بــني النفــعي والغيري، بــني  بــني ، تــقع بــني املنزلتــنيإبــستيمية  اخلــيرواملــصلحة الفــردية االقتــصادي واألخال
د امتدادا ـلــها في املقاربات اجلـمــاعي.  عن"اـخلــير املشترك"حتـقــيق  املـعــاصرة الراـمــية إلى لتدبـيــريةامنزلة  جن

 أفرادا وجماعات. ، بني مختلف الفاعلنيوالتوافقاتبناء التسويات عن طريق طريـق"السياسة احلسنـة"، أي  

دونإن املنظور اخل ها متماهـيا يكاد يكون ، من جـهة،يـل تي تلعـب سابه لألدوار اـل  فياملـصالح  مع املنظور العقالني باحـت
ممألفراد واجلماعات والـكل من  ةحرّـكلم ا"العـصبّيةشـحن "  لتاريخـانيا للتطوربـإدراكه  ، ـفـإنهمن جـهة أخرىو. األ

 قانةوت علوممن أصنافها العالقة التفاعلية القائمة بني املعرفة، مبختلف  من استيعاب ، إلى حد بعيد،لحضارات، متكّنل
  وطقوس إلى غـير ذلك من أشكالعادات ومعتقداتوبـني الثقـافة بتعدد ضروبـها من  من جـهة،ب وفنون،ادآ وتعلماتو

الوعي، من جهة ثانية.

يل عـند صاحب  صاد يتجاوز موضوع  املقدّـمةمن هـنا نخلص إلى أن مـستوى التحـل سياسي االقـت  التقليدي (عـواملاـل
 يومئ ، عندماابن خلدونإذا قلنا بأن  ،وقد ال جنانب الصواب.  الشاملةالتنمية سيرورةليطال ) اإلنتاج والتبادل والنمو

 من جهة أخرى، فهو بذلك يكون " املؤسساتيملعمار"اوبني طبيعة   من جهة،التنمية  سيرورةإلى العالقة التفاعلية بني 
فذ هاحلضارات واالثـاوية خلف قيام سباب األـما هو أعلى مـستوى وأرقى منزلة، أي إلى   إلى، نظـريا،قد ـن  ،اضمحالـل

  حسب تعبير ابن خلدون.، أمر الـدول"بهاالتي ينتظم ة السياس" ، طبيعةفيأساسا  ،ملتمثلةوا

 اإلسالمية وشروط التنميةة األخالقي.3

تي البحوث متـيل  ستينات واـلسبعيناتأجنزت اـل ية ا  من القرن اـملاضي حولفي فترة اـل   األعم، في األغلب،لبلدان الناـم
ـية كبرى في ءالإيإلى  ـصاديّة أهـم ـوامل االقـت ستثمار، أنواعإدراك أهداف  الـع ـستوى اال ـية (معدل االدخار، ـم  التنـم

 ، إلى غيرالصناعات، مكننة الزراعة، سعر الصرف، حجم الشركات، درجة انفتاح االقتصاد، حجم التجارة اخلارجية
 "قومي الهيكلي"برامج الت ما سمي ب له فيا الثمانينات، امتدادفي ،يكالسيكيجد هذا االجتاه النظري الوف سو). ذلك

قر واإل حة الـف صاءوفي سياسات مكاـف هاـق وصي ـب تي ـت ستهدفة) اـل ية اـمل ساعدات املاـل   والهجرة (القروض اـلصغرى، اـمل
سيكية اجلديدة املتعـلـقة  اليوم اـملـؤسسات املاـلـية الدوـلـية (صندوق الـنـقد الدولي والـبـنك الدولي). ـحـتى النظريات الكال

ـوجـي" (بـ ـذاتـي" (ب)، أو 1956 ،ولوص"التطوّر التكنوـل ـير"النموّ اـل ـرأسمالب أو) 1988 ،لوكاس؛ 1986 ،روـم  "اـل
  احلوافز االقتصاديةيجعل من الذي "التحليلي هذا "التقليد عن ، هي األخرى،تكاد حتيد)، ال 1964 ،بيكيرالبشـري" (

لتنمية.عملية الالسحري فتاح امل

ـابل  ـية  النظرةهذهفي مـق ـسبعينات، عمد، االختزاـل ـوية، خالل اـل ـعض املقاربات البنـي ـيرإلى ت ـب ـوامل ـغ  إبراز دور الـع
ـيل  ـصادّية في حتـل ـسيرورةاالقـت ـي اـل ـنيل ةالتاريـخ ـرانك1973 ،لتخلّف (أـم ـتى في هذه األعمال.)1969 ،؛ ـف ـكن ـح   ـل

ويـة"  ير ذلكبولوجـيةوأنطر ،ـيةجتماعوا، ـية(تاريخواملتعددة املشارب "البنـي يل محـصوراً ، إلى ـغ قى التحـل  في نطاق)، يـب
ستغالل في الـعـملالتفاوت  االجتماـعـية، ياتجتماـعـية (البنالـعـوامل اال  ــسياسية (طبـيـعةال و)ـبـني الطبقات، أشكال اال

).التبعية الدوليةالنظام السياسي،

اربة استيعاب إنّ  ؤسساتياملـق واسع لدور  ةاـمل نى اـل يه في الفقرات املعتقدات، باملـع أنا إـل فةالذي أوـم ذكراآلـن سمح،  اـل  ـي
ـيق التنـمـية من  إدراك الشروط وـيـساعد على ـوبة لتحـق ـمة،جديدزاوية املطـل  اإلقرار مبـحـدوديةإلى  ة، ويـفـضي، من ـث

املؤسساتي.ية في الرفع من إنتاجية املعمار الرمزاملوارد دور املعتقدات وإلى إبراز ، والعقالنية االقتصادية

 قضا وجود تنالتي سبقت اإلشارة إليها، من، يةوفاقثالات نظريبعض التفترضه ما النظر فينواصل ، الفقرة التاليةفي 
ية اإلسالمية من ـجهة، وـبني متطلبات التنـمية االقـتصادية ـبصفة ـعامة، ومع التنـمية  افر ـبني األخالـق رأسماليةوتـن   علىاـل

 فإنه ال بد من ،خيي تار وانكفاء اقتصاديوجه اخلصوص. ودون إغفال ملا عرفته البلدان العربية اإلسالمية من تراجع



سبابشارة إلى اإل ستبدادالكاـمـنة فيالعمـيـقة   اـملـؤسساتيةاأل  "أصناف وفي والـعـسف وأشكال الهيـمـنة  أمناط اال
ابن خلدون.  بلغة" التغلبات

  القول فيسوف نفصل فيه أشرنا إليه ٌقبل والذي الذي،  مفهوم "احلكوميـة"يكتسيهاهذه اخلالصة تبرز األهمية التي 
الفقرة األخيرة. 

 التنمية يعيق أنما من شأنه إلسالم اهل في . 1 .3
  في دائرةحصورامل أو غير املسبوقوضوع ليس باملحول "فشـل" التنمية في العالم العربي اإلسالمي دائر اجلدل ال إن

قةاالقـتصاديّني اني ومـحمد وملفكّراـتساءل ـقد سبق أن  ف. الضـي دين األفـغ )،عبدون في ـعصر النـهضة (جمال اـل   حتديداً
  هذا).1988، 1982 ،اإلسالمي (لويسالعربي العالم الغربي وتأخّر العالم تقف وراء تقدم األسباب العميقة التي عن 
 ، في شروط ما سمي "صراع احلضـارات"،  يتجه نحو ترجيح اجلواب اإليديولوجي وتغييباليومأمسى  املقظل االسؤ

  وأقرب،أقل اختزاليةفي صياغتها املؤسساتية تكاد تكون  ،أنّ اإلشكالية، وإن كنا نعتبر  والتاريخيةالعوامل املوضوعية
.كما أسلفنا، إلى القراءة اخللدونية

نة ت 1995عام دراسة أجنزت بناء على   لونث أنّ املـسلمني مي)2004، 1997 (كوران بلداً، يالحظ 132 لـمشحول عـي
يّة، الداخلي اخلام(الـناجت  التنـمية اتؤشرما باعتبار فقراـلساكنة األـكثر  ية والتـكوين، التجارة، ـمحو األـم  االبتكار، الترـب

انيالت ير ذلكـق فت املبه قام ة إلى ـتصنيفلاحفي إو). ، إلى ـغ نك الدولي، يـل ظرؤلف الـب  ،األقل تطوراالبلدان  إلى أنّ  الـن
غالبية مسلمة.من  ساكنتها تكونت ،ب الدخل الفرديسونممبقياس 

ـية،هل يجوز قة سببية  افتراض ، بناء على هذه النتائج اجلزـئ سالم والتخلّف؟ يوجود عال ـني اإل ـمحـب   إلى أنّؤلف املـل
ق سبب والعلة، كـما يشـير إلى  بالضرورةعـنيت ال ةالعال رابع عـشرإلى حدود شـهد  قد  العالم اإلسالمي أنّاـل  القرن اـل

 تزامنب التوسع احلضاري، و، مراحل من االزدهار االقتصادياالنحطاطالتراجع ومسار في  الدخول قبل ، أيامليالدي
. والتأويل االجتهادتغير مسبوق في مجاالتطور مع 

يا، يقول "  دوره بإلقرار أيضامن النا ، فال بدّ  االقتصاديزدهاراالأنّ اإلسالم ساهم في  إذا ما اعتبرنا، كورانمنطـق
 الذياالزدهار  إن، فهي السبب في االنحطاطاالنحطاط. على العكس من ذلك، إذا كانت عوامل أخرى غير اإلسالم في 

م" إلى عوامل أخرى غير قد يعود، أيضا، اإلسالم ظهور حدث في أعقاب  ).2007 ،يتحتاال(اإلسال

 العمرانتفيد أن " التنمية بقدر ما سيرورة في  اإلسالميةةدور األخالقيالقول، فإن هذه النتيجة األخيرة ال تلغي مجمل 
ؤسساتي تى كان م "،اـمل نـم عة الآل اتضـم رنة كيفياتلوستيعاب التطورات ليات ناـج ية،ل ـم ية والعمـل سويات الواقـع  بناء الـت

 اإلمـساك بنـاصية نـحو بهتـجه ويوالتقدم   التنمـية، من جـديد، على سكةالعالم العـربي اإلسالميمن شـأنه أن يـضع 
.العصر

 ولعبة املبادلة  العقل العملي2.3.

قد سعى  ية  التقافالباحـثني إلى ـبعض ـل يم املرتـبطةمونظمفي ة، من وـجهة نـظرهم، ضـاربالعوائق التنـم   باإلسالمة الـق
ية ، ـمؤسسات تقليدية اجتماعيةياتبن"  بيـنها :منو )1988، 1982(لويس،   غياب اإلصالحات االقـتصاديّة، غير شكـل

قة في املـؤسساتواالجتماعـيّة ير واالبتكار، ، انعدام الـث ية لفئة ، اخلوف من التغـي ميالتجار، الوضعـية املتدـن  نظام تعلـي
.باب االجتهـاد"  إغالقالزمن، وأخيراً وليس آخرل  وإدراك دوريلعالم لسكونية، رؤية االستظهارو  على احلفظقومي

سالمـي"، في نقده ل ـسياسي اإل ـتي كان يقوم ـبـعض االجتهادات  إبراز كورانحاول "االقـتـصاد اـل ـهااـل ـنةـب   ـبـني الفـي
 املؤسسية  والعمليةاتخاصة فيما يتعلق باملعامالت وبالتسوي ،والتي كانت تطال املنت التشريعي، واألخرى بعض الفقهاء

مثل الزكاة. 
ـير  إلى أن ، بناء على ما سبق،نخلص ـيةالتداـب ـتي اإلجراـئ ـية االجتهادي اـل ـتي ،ــتم إجنــازها وفق منهـج  ــهايلمت أو اـل
ارياملنظـومة ـعل جتفرضـها العادات، بقدر ما تات واملمـارس يةوللتاريخـية خاضـعة للمحددات اة املعـي نيديناـم دافع ـب   الـت



ـمل على  بقدر ما ،اتاجلماعاألفراد و ـؤسسي تـع ـية لإثراء املعمار اـمل سباب الذاـت ـوير األ ـيف مع طورلتوعلى تـط  وللتـك
 ).2005(نورث، التحوالت غير املتوقعة 

ـذي  ،ا املنظور بالذاتمن هذ  لــقع"المبدأ ــأخذ بـعـني االعتبار يي لذ، وااعتمده في مقدـمـتهأن بن خلدون سبق الاـل
 الفــردية واالجتماعــية في العالم العــربيالذي يــسم العالقات التفــاعل يتعــني إدراك ، واملمــارسات املعقولةالعملـي" 
. واآلثار البنيوية الناجمة عنها بالنسبة إلى التنميةاإلسالمي

  بـني "النـزعة اجلماعـيـة" عـند املغـاربة و"النـزعةغـريف  الذي يفتـرضهعارضفإن التث الثقـافـي"، ورملوإلى "اوباإلحالة 
ند سكان  رديـة" ـع كل منفي اـملساراحلـاصل ختالف ال اهحددي، جنوىالـف ية ـل ربيات التاريـخ   العالم الـغربي والعالم الـع

تيحـيث اإلسالمي،  ية التنمـية في  دون تل حاأنّ العوائق اـل  العالقاتتكـمن في هيمـنة العربـية اإلسالمية البلدان عمـل
يّة  عة االجتماـع ير الذات الطبـي رداني الـبعض في املـنحى ـجد ي،االجتاهوفي ـنفس ـية. شكلـغ  أوروبا، فيسلكته الذي  الـف

 ـيـركز، على ـعـكس هؤالءو.  وتقدـمـها احلضاري االقـتـصاديةديناميـتـها اـلـسبب الـكـامن وراء ـتـراجع  العثـمـاني،الفترة 
ـزعة الفــرديةاملناهضون للنــمط الغــربي على ما ل  املتوازنعلى األداء و من آثار سلبية على التمــاسك االجتمــاعي لـن

 األخالـقـيةفي املنـظـومة ،  وأـشـملـميـكن أن جنده، بـشـكل أـمـثلاالنفالت من الـتـأخر شرط  فإن ، ومن ـثـمةالقـتـصاد.ل
  واملمارسات الفردية في حدود ما تقتضيه املنفعة العامة واملصلحةالسلوكات إلى ضبط ،ألساس، باالراميةاإلسالمية 

.ألمةااملشتركة للجماعة و

ية عة اجلماـع ية ذات الطبـي ية الثقاـف ريف  وغـير املنظـمة، حـسبالبـن  عامالت فيامل ـصرحت ويالتجارحتد من النشاط ، ـغ
 الثقةآليات وتساهم . ايير أخالقية وقواعد سلوكيةمعمن  ،املجال الضيق للجماعة التي يقتسم أفرادها نفس "املشتـرك"

ــسمعة"و ــني األفراد "اـل ــبس( ـب Strong ـة"(ـــصلب)، و"املبادلة ال1990 ،كرـي  Reciprocity( ــاعيزاءواجل  " اجلـم
يس( ويد،  باولز  ،جينـت هر  ،ـب فة في تخـفيض ال)، 2005 ،فـي سلوكاتالناـجمة عن كـل ازية  اـل نياالنتـه ابل .للفاعـل  ،في املـق

ـمط يعــتبر املؤلف أن  ـردانيالـن ـسمح  الـف ـرفع من حــجم املبادالت و، على نطاق أوسعبتطــوير النشاط التجاريـي  باـل
).2007، يتحتاال (أفراد ينتمون إلى مجتمعات مختلفة وإلى ثقافات مغايرة بالوكالة مع الصفقات و

تي  هـنا نرى أن من  تـصمد أمامال فـشل التنمـية داخل العالم اإلسالمي هيمـنة العالقات اجلماعـية ترد إلى املقـاربة اـل
 ،، االئتمان، العقودالبعيدةلتجارة يهم اتاريخي (دور املسلمني في إنشاء إطار مؤسساتي الدحض الفضالً عن  ف.النقد

 يقوم، على الدور الذي )1995( بوتنامروبرت باإلحالة إلى أبحاث ، كوران)، يشدد إلى ـغــير ذلك من اآلليات واألدوات
 الطرحنّ إالتنمية االقتصادية. عملية في  "الثقةو "رأس املال  "رأسمال االجتماعـي" تقدمة، املجتمعات الم، حتى فيهب
 ، وتقوض قاعدتها اجلماعيةاتقلعالاال لكونها تفسخ النمو، تساعد على نّ النزعة الفردية ،  هو أكورانصحيح، يقول ال

 تناسل اجلمعيات ،هذا التوجهاملترتبة عن  االقتصادية ت اإليجابياومن. هامن أشكال وتنوع  سلطانهاحتد منألنها بل 
 قوةالتبرز من خالل  اجلماـعـية، ـكـما التشكالتالـفـردية. حدود واملبادرات ، وـتـوسّع نطاق اخليارات  املدـنـيةشبكاتالو

ـتي  ـسيهااـل ـيا، ور تكـت ـمن ابط الدم في جنوب إيطاـل ـيد في تـك ـها تـق ـيالتطوّر كوـن ـرقة و ةشبكات املدـن  املتجاوزةاملخـت
يلالختالفات  رية  "القـويةالعالقات ". ةاإلثـن ية والعشاـئ ساهم العائـل صغيرة، فيالتبادل في تعـزيز ـت  داخل اجلماعات اـل

).2007، يتحتاالتعقيدا (وأكثر أرحب بالتبادل إلى مستويات  ،واملدنيةعائلية الفوق  ،العالقات الضعيفـة""ترقى حني 

 جاء نتـيجة لتـطورين متزامـنني ،)2000، بوتنام"رأسمال االجتـماعـي" (ملفهوم  التوـظيف النظريجتدر اإلشارة إلى أن 
  فيلـرأسماليةلروح اجلديـدة" ال"عن   املـعبرة)2005 ،يابيلوكو ،انـسكيطبول ("عيراشمنظـومة "التدبـير بامل هيمـنة: 

تيالبلدان املتقدّـمة فة "   اـل ية وـغير املشـخصة(تتـميز بقوة "العالقات الضعـي  ذررالت" التجزئة وسيرورة من ـجهة. ،)املدـن
 املـتسمة، الناـمية لدول في ا) ب 2000أ،  2000 ، وآخروندأرـكان ؛1997 ، وليـفني،يسترليإ؛ 2000 ، (كولييه"اإلثني

فا لألولى، بـضـعف "العالقات   رأس املالـمـؤشر تـنـامي  هذا التوـظـيف النظريويـعـكس   من ـجـهة ثاـنـية.،"الـقـويةخال
 سبقما  هوو  والشبكية. األفقيةعالقاتلمع منط اارتباط ب االقتصادية، النجاعةنسبة مساهمته في وازدياد االجتماعي 
ه في مفهوم "العصبيـة" ودورها في قيام العمران ونشوء احلضارة.عكسأن البن خلدون 



 ، بل مننواميسها، ال من حيث طبيعتها وبنيتها وفي العالم العربي اإلسالميالسلطة إشكالية هذه اخلالصة حتيلنا إلى 
 مجاالتواآلليات اإلجرائـية الـتي تـستخدمها الدولة وتوظفـها الـسلطة في  والكيفياتحـيث منظـومة األدوات والتقنيات 
.يـة"مواحلك في مفهوم "فوكووللساكنة، والتي كثفها ميشيل التنظيم والتدبير والتطبيع للتراب 

 يةمواحلكو الدولة. 3.3

 مواردلك من متكل ما  "القبيلةحتشد "  :حلضارةوالعمران املطردة لسارات امللدولة دوراً رئيسياً في ل ابن خلدون فردي
 االستئثارو السلطةاالنقضاض على دواليب بدأ سعيها إلى ثم ي، سيبالت والفوضىومة زاألحاالت منتهزة  "العصبية"

مي وعـنـدما. اإليديولوـجـيةالرـمـزية أو هيمنـتـها إلى ـبـسط ، ومبقالـيـدها   الدولةـتـستحكمو ـتـستقر األوضاع ونــستتب األ
ـية نـفـوذها على البالد والعبادـتـسحبو ـراجع "الـعـصبيـات" املحـل ـرية،، تـت ـية والعشاـئ ـبل وت، وتتوارى االنتماءات القبـل  ـق

). 2003 ،غيلنير( ة املركزيةلسلطلع وضاخلبالرضوخ و

 تهاسرافي ممدولة تبدأ الالتي ، والغصب واجلور الفساد وأشكال الظلماالستبداد ونّ  فإ،من قبلإلى ذلك وكما أشرنا 
 عالقات اخلضوع، ضفوإلى املجتمع كاهل ؤدي، في آخر األمر، إلى إنهاك ي عندما متسك بزمام السلطة املطلقة هو ما

 رات الدولةمـسا خر منمـسار آ ينطلق ل. وانتقاضـهـا"الدولة"خراب  إلى ، ثمإضعاف الـسلطة القائـمةكـما يؤدي إلى 
 ة.احلضارو

 أمرهبها ينتظم من سياسة (مؤسسات)البد له تنمية) ال( أن العمران البشري في                 

 واحد معناه عند احلكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد وإمنا"، فليس من هذا الباب. السياسة املدنية" من تسمعهوما  )...(
  املجتمع الذي يحصل فيه ما ينبغي من ذلك بويسمونحتى يستغنوا عن احلكام رأسا.  من أهل ذلك املجتمع في نفسه وخلقه

ة". وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل االجتماع ة"، والقوانني املراعاة في ذلك ب "السياسة املدنـي  "املدينة الفاضـل
ة" عندهم نادرة وبعيدة الوقوع، وإمنا يتكلمون عليها علىوهذهباألحكام للمصالح العامة، فإن هذه غير تلك.    "املدينة الفاضـل

 جهة الفرض والتقدير.
  تراعى فيه املصالح على العموم، ومصالح السلطان ي استقامةأحدهما السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهني. إنثم 

  عنها في امللة ولعهد اخلالفة، ألناهللاملكه على اخلصوص. وهذه كانت سياسة الفرس، وهي على وجه احلكمة. وقد أغنانا 
  الثاني أن تراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له امللك مع القهر واالستطالة، وتكونالوجهأحكام امللك مندرجة فيها. 

  هي التي لسائر امللوك في العالم من مسلم وكافر. إال أن ملوك املسلمني يجروناملصالح العامة في هذا تبعا. وهذه السياسة
  إذن مجتمعة من أحكام شرعية، وآداب خلقية، وقوانني فيفقوانينهامنها على ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية بحسب جهدهم. 

  لشرع أوال، ثم باحلكماء في آدابهم وامللوكبااالجتماع طبيعية، وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية. واالقتداء فيها 
)...( في سيرهم

    .الشدادي،  حتقيق عبد السالم 2 ج، 112-111 ص، املقدّمة،  ابن خلدون:املصدر

  منظومة: ونشوئهاةات تشكل الدولمسارتشير إلى   للتطور بقدر ماستاتيكياة اخللدونية ال تعني تصورا دورتكرارية ال
ن :متتكون متشابكة ومتكاملة 

)،إلى غير ذلك( الثقافية، والدينية، والرمزيةاملعتقدات باملعنى الواسع للكلمة، أي ( املشتركة املعتقدات أوال،- 
 ،ماعيتجال واالستقرار والتماسك ااألمنوّفر التي ت اإلجرائية واآلليلت التدبيريةالتنظيمية واألدوات  ةجهزاألثانيا، - 
الفردية،  النزوعاتوتضبط  ،واإلثنيةالفئوية  االختالفات والتباينات تسويو



 االجتماعي.وبالتوازن ،الفاعلية االقتصاديةب املدعومة" سياسيةال شرعيةالثالثا، "- 

 الناظم ملا يسميهو  السلطةمزاولة هذا املنحى العملي واإلجرائي ملمارسة احلكم و، بكل وضوح،نحو تابن خلدونمقدمة 
 : ابن خلدونيقول ."والعصائب"القبائل  فوق القانونيةاملرجعية املؤسساتية والقاعدة بسمو التي ت"السياسة العقليـة" 

 من وازع"إنه تقدم لنا في غير موضع أن االجتماع للبشر ضروري، وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه، وأنه البد لهم 
  فيهم تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند اهللا يوجب انقيادهم إليه إميانهم بالثوابوحكمهوحاكم يرجعون إليه. 

  مبلغه، وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك احلاكم، بعدبهوالعقاب عليه الذي جاء 
  يحصل نفعها في الدنيا واآلخرة لعلم الشارع باملصالح في العاقبة وملراعاته جناة العبادفاألولى معرفته مبصاحلهم.

.) 2 ج، 112-111 ص، املقدّمة،  (ابن خلدون إمنا يحصل نفعها في الدنيا فقـط"والثانيةفي اآلخرة. 
ند األمال يتعلق  من دون سياسـة".) ن حضارة (إذمن"ما  قىبابن خلدون ر ـع تي تـب نة الفاضلـة" اـل   نادرة حالة"املدـي

   معـيـاريةصفة:  اثنـتـني نيصفتتّــخذ تي ـميـكن أن ـلـت اــيةتاريخباملنـظـومة ال"، بل  وتـقـديرو"فرضأ"، قليلة الوقوع"و
  تراعى" ةتاريخيصفة و . السلطان في استقامة ملكه على اخلصـوص"لحامص "وـوم"  العم علىلحاصتراعى فيها امل"

هر واالستطالة ستقيم له امللك مع الـق يف ـي سلطان وـك ها ـمصلحة اـل عـة"،"فـي وية و "تاـب امة ثاـن صالح الـع  (ابن  وتكون اـمل
 .)2، ج 112 ص، املقدّمة، خلدون

وم ، إذن، ستعرفاإلسالممع ظهور  سياسية ة املنـظ تي اـل بل اـل انت من ـق سمة بـك  قوة القبائـل""بو ""ضـعف الدولةمـت
نر( ساال)، 1981 ،غيـل يـة" لفي صلبها،  ،إـف ها بناء املشترك "سياسة عقـل افي، ووضع حدٍّ من مرامـي  إلعادة إنتاجالثـق

 تعصب القبلي.ل والتذرراوالتفرقة 

ها إذن مجتـمعة من أحكام، ـلسائر امللوك في العالـم" من ـمسلم وـغير ـمسلماـلتي هي اـلسياسة هذه  أنّ "مباو  "فقوانيـن
ة".  ية، وأشياء من مراعاة الشـوكة والـعصبية ضـرورـي ية، وقواـنني في االجتماع طبيـع ية، وآداب خلـق  (ابن خلدون،شرـع

).212 ص، 2ج  ،املقدّمة

  الذي يطال"الهرم واخلراب"االقتصادي وألسباب  رالتطوّ املستفيض الذي جنده عند ابن خلدون لشروط االستعراض
ستدالل على أهمـية الدور الذي تضطلع   في عملـية ،"الـسياسة احلـسنة" وأ ، "الـسياسة العقلـيـة"بهالدول يـرشح باال

 هاتيتسلل إلى مؤسساالتقدم. بينما تكمن أسباب االنكفاء واالضمحالل في اخللل الذي يصيب الدولة وفي الزلل الذي 
.ودواليبها وأجهزتها

 القليلة التيالفقرات نورث في  دوغالس   إلى حد بعيد مع اخلالصة التي يتوصل إليها، كما نرى،هذا التصور يتقاطع
دانهرب التنـمية فياـفشل جتيعزو  ـحيث ،)2005 العالم اإلسالمي (نورث، ـبها ـخصّ  ، فضال عن هيـمنة العالقات جل بـل

ية  ثر من مرة، اجلماـع ها أـك تي سبقت اإلشارة إلـي ساد  إلى سوءاـل سياسات وإلى ـف ؤسسات اـل ها علىاـمل  وضـعف قدرـت
 والتدبير.احلكامةلرأسمالية، خاصة تلك التي تهم أمناط ااستيعاب التحوالت التي عرفتها 

  
قة إّ ناـغير أن نا إن الـتصور اخلذاال نعدو احلقـي دون قـل ثريبدو يـل قا  أـك  أمناط ممـارسة اـلسلطةإلى نظرا لنفاذه وأـبعد  عـم
 )2004( ـفـوكول ــي ميش وعدـتـها، أي إلى ما ـيـصطلح عـلـيهأجهزة الهيـمـنةإلى اـحلـكم وآليات وتقنيات وأساليب وإلى 
وسع نالذي ـة"، "احلكومـيفهوم مب سلطة طاق يشـير إلى ـت نة لتشـمل كل املجاالت ددومتاـل صادية مناط الهيـم هااالقـت   مـن
ـية و ـيةواالجتماـع ـسلوكية و الثقاـف ـيـة"الروحــيةوحــتى اـل  إنتاج  تروم ) Biopower(  وتتحول بذلك إلى "سلطة إحياـئ

. الشروط احلياتية لإلنسانوإعادة إنتاج

مط املطلق والشمولي هذا  يتـجسد يـة"من الـن سوف ميشـيل بـحسب،يعودالذي  ،"احلكوـم وكو  الفيـل امن،ـف   إلى القرن الـث
  احلياة وتطبيع،األمنضبط السيادة، وبسط ورائها إلى من تسعى  سلطة للفي آليات وتقنيات ومعدات،  امليالديعشر

ية ردية واجلماـع نة ،بعبارة .الـف رواح" إلى ممـارسة الهيـم يـة". على "األـجساد واأل رها،ما ميـيز منـظومة "احلكوـم   عن غـي
 لعلم)احلكوـمـية(توظيـفـها أي اعتـمـادها على املوارد القانوـنـية والتشريـعـية، بل أـيـضا ـلـيس ـفـقط  ،من أمناط اـلـسلطة

 "التحوّل الـكبيـر" الذياالقتـصاد واإلحـصاء الذي أضـحى يشـكل القاعدة املعرفـية واإلدراكـية للـسلطة، خـاصة مـنذ  
.)1983،بوالنييه( في أعقاب احلرب العاملية الثانية في القرن املاضي الرأسماليةعرفته 



خالصة

  من،هحواشي في و، في متونه أ يختزنه  يزالماالشك أن فكر ابن خلدون الذي  فيضال غيض من  لناتجلىيلعله ، وبعد
 فيمسنود  لعالم العربي اإلسالميافي حلكوميـة" ل "امنط واستثبات  نباطاست هامن شأن الرجوع إلي ،"معرفة كامنة"

ديـة" (اع"املب ،  باألساسموارده،  النـقل مكان العـقل.فـيه يحلّ  إدراكي قالبك ،تفـسير، الفـقه، علم الكالم)الرف التقلـي
قة بالوقائع وأما  تي قد جنـدها  ،االقـتصاديةوالنوازل األحداث الشروح املتعـل وثماـل نا وهناك ،ةبـث يففي  ،ـه  دوّـنةامل تالـف
 سقف النظر الذي يشتغل في وال ترتقي إلى ، كسب احليـاة"فإنها تظل، في األغلب األعم، مكرسة ل"وسائل  ،هيةالفق

يـة" وهو اإلطار.إطاره االقـتصاد اـلسياسي  الذي ال تنـتظم "سياسة عقليـة" بدون نتائجه ومعطياته  وال ـتستقيم "حكوـم
.به املناهج واملعارف املرتبطة  في غياب وناجعةحسنة

 ض، وهو ما حاولنا في هذه عـندما يطفح الـعقل االقـتصادي ويفي،"االقتصاد في االعتقاداـلسعي إلى "ال بد إذن، من 
الورقة التوجه صوبه.

ابل،  ضا بدال في املـق دمايـض من امل،أـي صـاد"في   ـق ا لهذا األخـير،"االعتقاد في االقـت   منمنطد يحتدمن دور في   مل
يـة"  يه "احلكوـم سلطة تكـتسي ـف سياسيةاـل عةاـل صادية طبـي ية،  اقـت ما هو احلال في الدول الغرـب ية، ـك ية وعمـل يس، عقـل  وـل

يةصبغة ية ، الهوـت ارقة، تكرس فقـه ما " األرواحـيةموحك"توـظيف موارد ب " األـجسادـيةموحك" ومـف  األحوال فيهي ، ـك
.البلدان العربية اإلسالمية

. ة الحقيةبحثمحاولة ببعض جوانبه في اإلملام  نروم ما  املوضوع هوذاه
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