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 اآلراء االقتصادية التجديدية للمودودي

 اآلراء االقتصادية التجديدية للمودودي
 أ.د. صبحي فندي الكبيسي

 المقدمة
هذه دراسة لجانب من جوانب الفكر اإلسالمي، ذلك هو الفكرر اقتصارادو والدراسرة  لرا هرذا 
الاعيد ذات أهمية خااة ق صبارات  دة لعل أهمها  لا اعيد هذه الدراسة ان الفكر اقتصارادو 

الصجديرد يري الفكرر اإلسرالمي، ذلرك قن الفكرر اقتصارادو اإلسرالمي قسريما اإلسالمي كله من تبيرل 
ذلرررك الرررذو يصعلرررظ ببنررراا نةريرررة اتصارررادية ،سرررالمية ارررديت الننرررنة، هرررذه الادا رررة صررررصب  بنرررو ين مرررن 
العوامررل أولهررا ان النةريررة اقتصاررادية الومررعية و لررم اقتصارراد الومررعي  مومرراد ارردي اد الننررنة،  د 

صابررات اليديمررة يرري مجررال العلرروم النررر ية كانررت كصابررات نرراملة لررم صكررن لصمييرر  بررين  لررا ذلررك ان الك
نةام وآخر أو مجال وآخر لصراب  صلرك األنةمرة وصرداخل صلرك المجراقت ان الترا مرن نرمولية اإلسرالم 

 وهذا ما يم ل  اني هذه العوامل.
عيد اقتصاررادو مررا ولعررل األ مررة الفكريررة الصرري صمررر بهررا البنرررية يرري  ارررها الررراهن  لررا الارر

يمررفي أهميررة خااررة  لررا ،برررا  المسرراهمات الصجديديررة للعلمرراا المسررلمين، قسرريما صلررك الصرري صصسررم 
ببيرران البرررامع العمليررة للصالييررر اقتصاررادو، ولعررل اارردت مررا أير صرره األنةمررة الومررعية مررن سررلبيات 

مسررصاللة نصررالع ال ررورة والررذو يم ررل تمررة هررذه األ مررة العولمررة ومررا صعنيرره مررن هيمنررة وسررلب واسررصالالل 
المعلوماصية والصكنولوجية ... وذلك لاالح الي ب المهيمن، ويناةر ذلك العولمة بمفهومها اإلسالمي 
ايرررت العمرررران والصمررردن ... يعولمرررة اإلسرررالم  ولمرررة البنررراا والامرررارة. والصعررراون والسرررلم والصكايرررل... 

مررة النهررب والهرردم واقسررصعمار والص رراان و ولمررة األ مررة الفكريررة الصرري أبررد صها األنةمررة الومررعية  ول
 والارب واأل رة ...الخ.

ان الباررت ين لررظ مررن يرمررية مفادهررا ان المررودودو هررو مررن أ ررالم اقتصارراد اإلسررالمي كصررب 
يي مجراقت يكريرة  ديردة وسراهم يري صجديرد جوانرب مهمرة مرن ذلرك الفكرر  برر ا ال ره  لرا الرنةم 

الواسر   لرا نةريرات اقتصاراد الومرعي قسريما صلرك  الومعية وما ييهرا مرن م الرب، و برر ا ال ره
 المصعلية بصبرير الفالدة يكانت ردوده  لا صبرير الربا من لية من اجع المفكرين الومعيين.

وإل بات ذلك  مدنا ،لا ترااة أيكار المودودو من خرالل مللفاصره مبانررة يوتفنرا  لرا كصبره يري 
د بين اإلسرالم والرنةم المعااررة وكصابره بالربراب وكصابره اقتصااد اإلسالمي ولعل أهمها أسس اقتصاا

بمعمالت اقتصااد والها يي اإلسالمب وكصابه بموج  صاريخ صجديد الردين وأايالرهب وبواتر  المسرلمين 
اتصمرررا األمرررر معنرررا أن نيسرررم  وللبرهنرررة  لرررا يرمرررية البارررتوسررربيل النهرررو  بهرررمب وبيصررراوو ال كاةب.

 دراسصنا  لا الفيرات الصالية :
 مفهوم الصجديد  ند المودودو. -
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 آراا المودودو يي النةم اقتصاادية. -

 آراا المودودو يي الربا. -

 آراا المودودو يي ال كاة. -

هذه الدراسة  مل من هريمن  ليره الرنيا يالكمرال لخاليره ق لره، ومرن  رر  بالمرع  وخلرظ 
ن  جوق، يان كان يي البات اإلنسان معيفاد، ياليوة لخاليه ق له، ومن  بيعصه العجلة وخلظ اإلنسا

هفرروات يررالنيا والمررع  والعجالررة توهرري اررفات البااررتع هرري المسررلولة  ررن ذلررك، وان كرران ييرره 
اسنات يذلك من نعم من  لرم اإلنسران مرالم يعلرم، ومرا بكرم مرن نعمرة يمرن اإل، واسرب اإلنسران ان 

ن يجعرررل ذلرررك يررري يبرررذل جهرررده وبررراخالا يلررره ان أاررراب اسرررنصان وان أخ رررا ياسرررنة، يررراإل أسرررال ا
الاالح من افاات أ مالنا، وأسال اإل ان يبعت لهذه األمة من يجدد لها دينها، وينيلهرا ،لرا ايرت 
صيود األمم وصصرب   لا  رش الييادة للبنرية يهي وهي الوايدة الصي صالح وق صفسد، صبني وق صهدم، 

 انه نعم المولا وهو سمي  الد اا.
 العالمين وآخر د وانا ان الامد إل رب

 أواًل: مفهوم التجديد عند المودودي.
م هذه الفصرة من الصاريخ 2101 -م2123هر الموايظ 2311 -هر 2332 اش المودودو للفصرة 

الاررديت صعررد يصرررة صمرر ظ لممررة اإلسررالمية، يالخاليررة أو الوجرره المم ررل لرره  لررا ونررك ان يالررادر البررة 
لياربح يري خبرر كران والرا ايرت ق رجعرة اصرا وان يسردل  ليره السرصار،  -مسرر  الايراة –المسرر  

سا ة كصابة هذه الكلمات، وصلك تمية يي نهاية الخ ورة، قن وجود الدولة اإلسرالمية يعرد المرمانة 
لص بيررظ العديررد مررن األنةمررة اإلسررالمية وقسرريما الررذو ناررن بارردد الاررديت  نرره و ررن صجديررده وهررو 

لررك مرا أسررفر  نرره رايررل الخاليررة اإلسررالمية مررن النةرام اقتصاررادو اإلسررالمي، ،ق ان األخ ررر مررن ذ
ارت غيرررر نرررر ي، أنهرررا الررروقدة غيرررر النرررر ية لرالررردة العلمانيرررة يررري العرررالم اإلسرررالمي وايرررت أصررراصورك 
وموتفه من اليررآن الكرريم وربمرا ق يسرصالرب الباارت  نردما صجرده ياررظ آيرات اإلرت توهري ذات بعرد 

وهي ابر  من امل لواا العلمانية بدا بعار الصنوير اتصاادوع وهو يرصمي يي أامان الرأسمالية، 
 واصا  ار العولمة.

ومرررن الجانرررب ا خرررر مررر  وقدة المرررودودو أو بعررردها بسرررنوات تليلرررة يلرررد نةرررام اتصارررادو جديرررد 
يامرل معره مواتر  سرايرة مرن الردين ومرن الرأسرمالية، ذلرك الرجرل الرذو أاريب برداا  مرال بلر  أو  

ركصررره جر رررات ال بيرررب الاررراذظ كينررر  ليرتررر  ييررره  برررر سلسرررلة مرررن لررروق ان صدا 2111خ ورصررره  رررام 
العمليررات الصجميليررة الصررري أجريررت يررري اررالة األنرررالال العامررة وذلرررك بعررد ان  جررر ت اررالة السياسرررة 
النيديررة بفعرررل يررخ السررريولة مررن صاييرررظ اإلنعررراش يرري وترررت كرران ييررره النةرررام أمررس مرررا يكررون ييررره ،لرررا 

 اإلنعاش.
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ظ كمررا أراد لرره معلمرره األول مرراركس يرري دولررة تررد بلالررت تمررة وذاك النةررام مررا كرران لرره ان ي برر
النمو  الرأسمالي الارنا ي، برل نراا الص بيرظ ان يكرذب النةريرة لصاربح مجررد أارالم يري الخيرال، 
ويساب الص بيظ البسا  من صات بناة النةرية يي الخيال ييكون يي روسيا ال را ية المصخلفرة  وقن 

مر ان يرصيي ،لا اي  الص بيظ ،ق بفعل الاديد والنار، ،ق بما نهده األمر مخال  للف رة ما كان األ
مسر  سيبريا من دماا وصعذيب. ولروق النرار والاديرد، مرا كران لهرذا النةرام ان يرر  الوجرود وهكرذا هرم 
دوما اللذين يسباون  كس الصيار قبد وان يبذلوا جهدا مما فا جهردا لي ر  المسراية وجهردا لمخالفرة 

 ا  ساهم ان ينجو من الفرظ.الصيار، وم
صلكم هي البيلة العالمية الصي  اش يي ةلها المودودو يكان  بيعياد ان صصررك بارمات الصرن ير 
واماة  لا ما  راه من أيكرار ونةريرات وهرو يرد و ،لرا النةرام اقتصارادو اإلسرالمي برا اا هرذه 

تامة نةامه الةرو  الدولية وما ييها من ارا ات جاات د وة المودودو من اجل أ اياا اإلسالم وا 
نما نريد ان نايي اإلسالم ونييم نةامه، وق نخال  العلوم الادي ة  يي الوات  العملي ينجده ييول: تتوا 
نما ناارب النةام ال يايي المدني الذو ولدصره الفلسرفة العربيرة للايراة  وما أصت به من مخصر ات ... وا 

 .2واألخالظعع
ةام اإلسالم ق ييصار  لا الجانب اقتصارادو برل هرو يرد و والمودودو يي د وصه ألاياا ن

،لا هيمنة اإلسالم  لا الايراة بارذاييرها بكرل أنةمصهرا  لرا ال براد الفرديرة  لرا العالترات األسررية 
 لررا العلرروم والفنررون وا داب  لررا مارراكم اليررانون وميررادين السياسررة، ،نصررا  ال ررروة وصو يعهررا ... هررذا 

م كران سرمة برار ة يري  روارات المرودودو، ،ق ،ننرا وألغررا  صخاارية أ رنرا الفهم النمولي لإلسال
 الصركي   لا الجانب اقتصاادو  يادة  لا ا صبارات سبظ وان انرنا ،ليها يي ميدمة الدراسة.

وبرديهي ان ،ايرراا النرريا معنرراه بعرت الايرراة ييرره، يهررو موجرود ،ذن، وان الصجديررد لررذلك النرريا 
 يما هو مفهوم المودودو للصجديد؟يم ل جوهر األاياا له، 

 يمي  المودودو بين الصجديد والصجدد يااداهما  كس ا خر من ايت المعنا.
يالصجديد هو: تتصنيية اإلسالم من كل ج ا من أج اا الجاهلية،  رم العمرل  لرا ،ايالره خالارا 

بنريا مرن  ، أمرا الصجديرد يهرو: تتكرل مرن جراا ب ريرظ جديرد  رم أممراه1ماما  لرا تردر اإلمكرانعع
اليوة والع م ...عع ويجودون بهذا الليب خاواا  لا الرذو يبرادر ،لرا ،ارال  ارال األمرة المسرلمة 
مرررن الجهررررة الماديررررة ... ييخررررر  بمسررررالمصه للجاهليررررة الااكمرررة يرررري  مانرررره خل ررررا جديرررردا مررررن اإلسررررالم 

نمررا هررو صجديررد يرر3والجاهليررة ي الرردين ييرره ، وهررذا  لررا اررد صعبيررر المررودودو لرريس صجديررداد يرري الرردين وا 
 مسالمة للجاهلية، والخرو  بخلي  بين الجاهلية واإلسالم.

وبهذا يمكن اليول ان الصجديد اقتصاادو صنيية الوات  اإلسالمي  لا الاعيد اقتصاادو مما 
 لررظ بهررا مررن األننرر ة الومررعية الصرري يمكررن صسررميصها بالجاهليررة اقتصاررادية الصرري ااربهررا اإلسررالم، 

اررب جهررد المررودودو يرري دراسررصه المعمررالت اقتصاررادية والررنةم اقتصاررادية و لررا هررذا الاررعيد ان
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دخررال  والربررا ... ولرريس الصجديررد بمسررالمة العيالررد اقتصاررادية الومررعية أو األنةمررة المنب يررة  نهررا، وا 
بعما من بنالها الملسسي ،لرا اإلسرالم قن يري ذلرك مسرالمة أوق، وييره خل را  انيرا وهرو مرا يريمره 

رظ كبيررر لررد  المررودودو بررين ، الررة النرروالب المخالفررة للنررريعة، وبالصررالي نفرري الجاهليررة المررودودو. يفرر
دخالهرا مر   بنصا اورها وهو جوهر  ملية الصجديد، وبين المداهنة واقسصعارة من النةم الجاهلية، وا 
المررنهع اإلسررالمي وهررو  مليررة الصجرردد الررذو ييرره صنررا ل بررل صنررا قت مبدليررة، ذاك مررنهع مريررو  قن 

َِ َوَتْكفُووُروَ  ِبووَبْ ل  الررنا جررد اررريح  َِ ِمووْ  وكررذلك  َأَفُتْؤِمُنوووَ  ِبووَبْ ِل اْلِكتَووا َمووا َفْرْنَنووا ِفووي اْلِكتَووا
والمرررودودو بعرررد هرررذا ينصيرررل ليارررد خارررالا المجررردد، وذلرررك برررالنةر لمرررخامة العررربا الرررذو  َشوووْيء  

كمهرررا وكرررذا يهرررم الواتررر  بكرررل يصاملررره، ولجسرررامة المهمرررة، قن مهمصررره يهرررم النرررريعة برررل ميااررردها وا
مالبساصه، ومن  م قبد من ،ن ال النا النر ي  لا الواتر  العملري ويعرد ذلرك قبرد مرن صاديرد نيرا  
اقيصررراظ ممررا صنرركل االررة مررن اقغصررراب واقسررصعارة ومررن  ررم قبررد مررن بررذل الجهررد يرري اسررصنبا  الاررل 

صسرررم بررررتتالذهن الارررايي، والبارررر النررر ي، لمعالجرررة الخلرررل، ولهرررذا يهرررو يرررر  ان المجررردد يجرررب ان ي
النفاذ، والفكر المسصييم بال  و ، واليدرة النادرة  لا صبين سبيل الياد بين اإليررا  والصفرري  ومرا راة 

 ، ويمكن اسصنادا ،لا ذلك صاديد افات المجدد بما يلي:4اق صدال بينهما ...عع
لفكررررر مررررن اق وجررررا  واصسررررامه اليابليررررة الفكريررررة مصم لررررة باررررفاا الررررذهن ونفرررراذ الباررررر وسررررالمة ا .2

 بالوس ية، و دم صن ر الصفكير باألوماد الراهنة.

 النجا ة والجرأة يي صاليل الوات  المنار  ومواجهصه بالاظ الاريح. .1

 صمصعه باألهلية الموهوبة للييادة وال  امة والكفااة الفذة لالجصهاد والبناا واإلنناا. .3

ايا بايت يمكنه ان يمي  بين اإلسالم والجاهلية، بين ،يمانه الم لظ باإلسالم وان يكون مسلماد  .4
 الاظ والبا ل.

ان المبد ين من المجددين  برر الصراريخ نجردهم يصسرموا بهرذه الخارالا، يعلرا ارعيد الفكرر 
اقتصاررادو نجررد ان كبررار اقتصارراديين اصسررموا بالخاررالا ال ال ررة األولررا يلررو أخررذت ادم سررمت أو 

ملسررررون .. نجرررردهم صمصعرررروا بيابليررررات يكريررررة مصيدمررررة، كمررررا صميرررر وا مارنررررال كينرررر  أو يريرررردمان أو سا
بالنررجا ة والجرررأة يرري صاليررل الواترر  اقتصاررادو ومررن  ررم صيررديم البررديل النةرررو للبنرراا النةرررو اليررديم 
وكررران ذاك سرررر ص رررور النةريرررة اقتصارررادية، ينااديرررة الصفكيرررر لالتصارررادو الرررذو اصسرررم بررره المرررذهب 

لرررم صارررل دون سررر ود ادم سرررمت كررراب نرررر ي لعلرررم اقتصاررراد ولررريعمم ال بيعررري ذو ال ررراب  ال را ررري 
اليوانين ال بيعية ق  لا ال را ة واسب بل لصمصرد اليرد الخفيرة صعمرل بهردوا وصناسرظ مارالح وصايرظ 
اسصخدام كامل و بات اجم اإلنصا  اليومي يري اقتصاراد الارر، ولرم يردر يري خلرد سرمت كير  يمكرن 

اياديرة النيرود و برات  رمرها مرك يرا لصاربح معادلرة الصبرادل الصري  تبول ايصرا  ارصفاد األسرعار مر 
اريالت مررن تبررل يينررر يرري مررن ظ أمررام اقنفاررام الصررام بررين النةريررة الاييييررة والنةريررة النيديررة وصاررت 
مةلررة الررصاكم المركرر و بعررر  النيررد الررذو ق يررلدو أك ررر مررن وةيفررة صسررهيل  مليررة المبادلررة ليسررهل 
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ك ررر مررن ذلررك، وانرر واا كررل مررن الفالرردة واقدخررار واقسررص مار صاررت مةلررة  مررل الماكنررة كال يررت ق أ
 النةرية الايييية.

وكرران هررذا الواترر  هررو الررذو يجررر بركرران النةريررة الكن يررة الصرري لررم صيرر   نررد اررد  رردم اقتصنرراد 
بال رواات الكالسيكية، بل تلبصها رأسا  لا  يب، ياقدخار ةاهرة سلبية ق ايجابيرة، وهرو مخفر  

الكلي، وهرو معروظ للنمرو ق أسراس النمرو كمرا اد را الكالسريك، والفالردة ةراهرة نيديرة وليسرت  لل لب
اييييررة، والنيررود ص لررب ق إلغرررا  المبادلررة ييرر  بررل يصنا  هررا ال ال رري الكنرر و ايررت بفمررل اإليرررا  

ةريررة السرريولة لالاصيررا  والمعررامالت الممرراربة ... وهكررذا لررو أردنررا ان نسررصمر يرري بيرران الصرردييات الن
اقتصارررادية لوجررردناها اسرررصل مت مجرررددين مصمصعرررين بهرررذه الخارررالا جعلرررصهم يصربعرررون  لرررا  ررررش 
الييررادة الفكريررة كررل يرري  مانرره، ولررو أردنررا ان نسررصعر  أهررم مررا يعالجرره  لررم اقتصارراد ممرر ال بنةريررة 

ذلرك اسرصل م  الييمة لوجدناها صصو د بين ذاصية اقصجراه ومومرعية اقصجراه وأخيررا صوييييرة اقصجراه، وكرل
 اسصيالل يكرو، صاليل دتيظ للوات ،  م صيديم البديل.

و ودة ،لا بدا لو صافانا صاريخ الع اا الفكرو اإلسالمي لوجدنا مجددين  بر اليرون كعمر 
بن  بد الع ي  واأللمة المجصهدون األربعرة والال الري وابرن صيميرة ... والسرلال الرذو ي رر  هنرا مرا هري 

 ما يراها المودودو؟أجناة  مل الصجديد ك
 

 أجنحة التجديد عند المودودي:
 :5ي ر  المودودو الصجديد كعمل مصآلفا من نعب يمكن ،يجا ها باقصي

 أوقد: صنخيا أمرا  البيلة الصي يعيش ييها المجدد صنخياا اايااد.
 انيرراد: صرردبير اإلاررال ، يمررا هرري موامرر  الفسرراد الصرري يجررب ، الصهررا لصيلرريا مسررااة الجاهليررة 

 لاالح المسااة الصي يال يها اإلسالم.
 ال راد: ان ياردد المجرردد  ملره بعررد صيردير توصرره وميدرصره، واخصيراره الناايررة الصري يررر  نفسره تررادرا 

  لا ،اال  األمر منها.
رابعاد: السعي إلادات اقنيالب الفكرو والنةرو، بما يلدو ،لا هيمنة العيلية اإلسرالمية  لرا 

 نصا األاعدة.
نرررا ة األخرررالظ خامسررراد: ما اولرررة اإلارررال  العملررري مرررن خرررالل مواجهرررة الصياليرررد الجاهليرررة، وا 

 اإلسالمية، وصرنيح تادة مسلمين من ال را  األول.
سادساد: اقجصهاد يي الدين ومواجهة من يد و ،لا غلظ باب اقجصهاد،  لرا ان يرصم اقجصهراد 

 ويظ نرو ه المعروية، وبما يايظ ميااد النريعة اإلسالمية.
 ابعاد: الكفا  والدياد مد اليوة السياسية الهادية قسصلاال اإلسالم وكبصه.س
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تامرة الاكرم  لررا   امنراد: أايراا النةرام اإلسرالمي، وذلرك برانص اد السررل ة مرن أيردو الجاهليرة، وا 
 منها  النبوة يي اورة الخالية.

سرركان هررذه  صاسررعاد: السررعي لعالميررة الررد وة مررن خررالل  الميررة اقنيررالب، بايررت صنررمل  امررة
األر  بايت صكون امرارة اإلسرالم هري الالالبرة يري المعمرورة وأخرالظ اإلسرالم هري الالالبرة، وأيكراره 

 السياسية هي المهيمنة  المياد.
 لرررا ان المررررودودو يركرررر   لررررا النرررعب الرررر الت األولررررا أمررررا السرررت الباتيررررة يلرررريس نررررر ا ان 

 مرال جليلرة يري كرل هرذا النرعب سرمي مجرددا يسصوييها المجدد بنكملها، ،ق انره ،ذا مرا ترام المجردد بن
ق  د مجددا ج لياد.  كامال وا 

ان النةرة الفاااة للنعب ال الت األولا صعكرس ايييرة الصاليرر النةررو كمرا يراهرا المرودودو، 
يالصنةير يلد من رام الوات ، قن البيلة هي المن لظ األول للمنةرر،  رم يبردأ المنةرر وييرا إلمكانياصره 

 اال  لموا ن الفساد من الوات  المدروس.بصاديد سبل اإل
 لررا ان ممررا يجررب مالاةصرره ان ان ررالظ الفكررر أو الصنةيررر أو الصجديررد مررن ار  الواترر  أمررر 
نما ُسبظ المودودو بعلماا ك يرون ييولون بهذا، ومما صجب مالاةصره ان المرنهع الرذو  ليس بجديد وا 

ع مصعررددة للصجديررد يمررن المنرراهع مررن يلكررد يخ رره المررودودو للصاليررر والصجديررد هررو وااررد مررن بررين منرراه
 لا الصاليير من خالل الفرد وبعمها يلكد  لا الصاليير من خالل المجصم  ممر ال بالدولرة، والربع  

 من يلكد  لا المنهع الصربوو وبعمها يعلظ أهمية  لا العامل السياسي.
فررد وهرو اجرر والذو المسره مرن  رر  المرودودو هرو الردمع برين كرل ذلرك، يهرو يلكرد أهميرة ال

ال اويررة يرري النةررام اقتصاررادو ت لررا األتررل مررن  اويررة الباررتع وماررلاصه هرري الصرري را اهررا اإلسررالم 
من ليا من  دة من ليات أهمها المسلولية الفرديرة األخرويرة، ولهرذا كران موتفره الارريح مرن الملكيرة 

لاررظ األاررلي وهررو اررظ الخااررة المييرردة ، باصررا لهررا وديا ررا  ررن ا مررة ايرروظ الملكيررة المصرصبررة  لررا ا
الصملك، ويرايظ ذلك جملة من الييود الصي مي ت الملكية من منةور اقتصااد اإلسالمي  ن نةيرصها 

 الرأسمالية، ينخرجصها  ن دالرة اقسصالالل واأل رة ...
وذلك كله ،نما يعود يي الوات  ،لا اخصال  العيالد الصي صسصند ،ليها هذه األنةمة، يرال نرك ان 

اإلسرررالمية مومرررود والعييررردة الصررري ارصكررر  ،ليهرررا النةرررام الرأسرررمالي مومرررود آخرررر صخصلررر  يررري العييررردة 
أهررردايها وأبعادهرررا ... ومررر  المرررودودو ،دراك صرررام ل بيعرررة الصرررراب  برررين المسرررنلة اقتصارررادية والمسرررالل 

 .      8األخر ، بين النةام اقتصاادو واألنةمة األخر 
 

 قتصادية.: آراء المودودي في النظم االثانياً 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

03 

 اآلراء االقتصادية التجديدية للمودودي

ان أهررم  اويررة يرري صيررديرو سرراهم ييهررا المررودودو مررن الناايررة اقتصاررادية مررا كصبرره بنرران الررنةم 
اقتصارررادية، وتبرررل بيررران مسررراهماصه  لرررا هرررذا الارررعيد قبرررد وان نسصامرررر الفصررررة الصررري كصرررب ييهرررا 

 المودودو، و بيعة النةم الصي سادت هذه الفصرة.
صرة اليرن العنرين، بدا بالعيد ال اني منره وانصهراا بالعيرد يالفصرة الصي كصب ييها المودودو هي ي

الساب ، ويي هذه الفصرة نالل المعمورة نةامان اتصاراديان همرا النةرام الرأسرمالي والنةرام اقنرصراكي، 
نررهدت ارررا ا اررادا بينهمررا برردا بالرردول ومررر بعاررر الصكررصالت اقتصاررادية والسياسررية والصرري صررن رت 

للرردول المنصميررة لهررا، اصررا اررارت م بو ررة بيرروانين صلررك األنةمررة وصسررعا بلررون النةررام اقتصاررادو 
لصاييظ أهدايها، وترد كران ل بيعرة المنراكل الصري مررت بهرا الرنةم اقتصارادية الومرعية ا رر مهرم يري 
 بيعة الصردييات الفكريرة اقتصارادية، يكانرت األخيررة وليردة الواتر  مسرصابة لمرا يفرر ه مرن منراكل ومرا 

 ل ولعل أهم ما اصسم به الصديظ الفكرو اقتصاادو يي هذه المرالة ما يلي:صسصد يه من الو 
الصركي   لا الصاليل الكلي: بدق من الصركي   لا الصاليل الج لي أو الوادوو،  لما ان األول  .2

لرريس ببررديل  ررن ال رراني، يمررا ان اارردر كينرر  نةريصرره العامررة الذالعررة الارريت، ،ق ورا  الكصرراب 
اا هم صات  ناوين النةرية الكلية أو الصاليل الكلي ... ولهذا الصاول و لا يادرون كصبهم وأب

ن اظ واس  ناب  من ان المنكلة األساسرية الصري صاردت النةرام الرأسرمالي وهر ت كيانره وأذهبرت 
ارروابه و  لررت يررده الخفيررة وأ بصررت للياارري والررداني ان اقسررصخدام الكامررل ومررا يرررصب  برره مررن 

،ق أاالم الييةة وتاور يي الخيال ولعلها ابعد بك ير من روينسرن  يرميات كالسيكية ما هي
والصري كران  Tricycleكروسو واي بن ييةان ... ،نما هي منكلة الدورة اقتصارادية أو الصجاريرة 

 لها الفمل يي ، راا الع اا الفكرو اقتصاادو.

يرا   .1 اصها السلبية  لرا ارعيد وان التا مما سبظ وايت ان المنكلة األساسية هي منكلة الدورة وا 
األسعار واألسواظ واقسصخدام ... لهذا نهدت كصابات الدورة  موماد ص وراد ملاوةا انيسمت ييه 
 لررا تسررمين األول وهررو الصيررار الررذو يالررل الرردورة ان التررا مررن جانررب العررر  الررذو يعررود ،لررا 

والرذو  Over Investmentوجود يي  يي اقسص مار وترد  رر  هرذا الصيرار بصيرار يري  اقسرص مار 
يننن أساسا من  وامل صصعلظ بالسياسة النيدية كمعدل يالدة، وصوس  الجها  الماريي يي خلظ 
اقلصمررران وارررال الصفرررالل الصررري صهررريمن  لرررا المنةمرررين ... ولعرررل بررروادر هرررذا الصاليرررل صعرررود ،لرررا 

 بيعرري اقتصاررادو السررويدو ييكسررل الررذو كصررب يرري نهايررة اليرررن المامرري  ررن معرردل الفالرردة ال
ومعررردل الفالررردة النيررردو مالرررال الصفررراوت بينهمرررا ومرررا ييرررود ،ليررره مرررن اليرررات صراكميرررة يررري الننرررا  
اقتصارادو صنصهري باالرة مرن اخرصالل الصروا ن واصرا انرك لصجرد كرل أوليرات الصاليرل الكنر و  نرد 

 ييكسل.

 Underأمررا ال رراني يانرره ين لررظ مررن جانررب ال لررب، يهررو يفسررر الرردورة بررنيا يرري اقسررصهالك 

Consumption  ومررا ييررود ،ليرره ذلررك مررن نصررالع صصم ررل بالكسرراد والب الررة... الررخ وتررد أ مررر صاليررل الرردورة
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تبواررفه ااررد العوامررلع   رراا يكريررا اتصارراديا ق أكررون مبالالررا لررو ذكرررت  لررا هررذا الاررعيد مفرراهيم 
ترر  الميررل الارردو لالسررصهالك، الممررا  ، المعجررل، ص ررور نةريررة الفالرردة، الجهررا  الماررريي والمو 

منرره، النيررود ووةالفهررا... وكررذا لررو أنرررت ،لررا األ ررالم مررن ام ررال كينرر ، هكررس، هررانس، مرراركس ... 
 الخ.

اصسم النا  ال اني مرن اليررن العنررين و لرا وجره الصاديرد بعرد الاررب العلميرة ال انيرة بةهرور  .3
نرررود جديرررد مرررن العالترررات الدوليرررة راييهرررا ةهرررور منةمرررات دوليرررة، كررران لهرررا ا رررر  لرررا مجريرررات 

لعالتات اقتصاادية الدولية يةهرت السوظ األوربية المنرصركة ا رر اصفاتيرة رومرا وةهرر مجلرس ا
الصعرراون بررين الرردول اقنررصراكية، اصررا لرريمكن اليررول ان هررذا العاررر هررو  اررر الصكررصالت يصررن ر 
الع ررراا الفكررررو لهرررذه المرالرررة بهرررذا النررركل مرررن أنررركال الصعررراون اقتصارررادو الررردولي ذو الارررفة 

 المذهبية.

ولعل من بين العوامل المل رة يي الصاليرل اقتصارادو يري هرذه المرالرة هرو الص بيرظ اقنرصراكي  .4
ومررا ايررر ه مررن غيرراب  مررل تررانون الييمررة يرري ذلررك الص بيررظ ومررا أاد رره مررن ارصبرراك يرري األداا 
اقتصاررادو، ممررا اسررصل م ،دخررال جملررة مررن اإلاررالاات اقتصاررادية يكانررت الاررواي  والمباريررات 

دخال ال  ربح واألسعار المااسبية وأسعار الةل والصجربة والخ ن.وا 

 ان النةام اقتصاادو اإلسالمي الذو يد و ،ليه المودودو يرصك   لا أسس أهمها:
 انه نةام معصدل بين الرأسمالي والنةام اقنصراكي ت م النيو يع. .2

ة والنخارية للفررد، انه يعصرر  وييرر للملكيرة الفرديرة بالمنررو ية با صبارهرا اارد الايروظ الف رير .1
 واإلسالم دين الف رة.

 انه يمنح اظ الملكية با صباره ايا مييدا بنو ين من الييود تانونية خارجية وداخلية أخالتية. .3

ان هرررد  النةرررام اقتصارررادو اإلسرررالمي صاييرررظ العدالرررة و ررردم صركيررر  ال رررروة يررري مومررر  مرررن  .4
 الموامي  باورة هاللة.

ذا كانت المالاة هي الموجه للن ةم اقتصاادية يكانت المالاة الفردية هي مارور النةرام وا 
الرأسررررمالي وكانررررت الماررررلاة الجما يررررة هرررري مارررررور النةررررام اقنررررصراكي، يرررران النةررررام اقتصارررررادو 
اإلسرالمي يصميرر  برالجم  والم اوجررة بينهمرا بمررا يمرمن  رردم الم اامرة، يهررو ييرول: تتينةريررة اإلسررالم 

 رة بررين المارلاة الفرديررة والمارلاة الجما يررة و ييرة مررن اقتصارادية بكلمررات مخصاررة هرري ان الراب
، هررذا 0ايررت ي رصهمررا، يمررن الواجررب ان صكررون بينهمررا المواييررة والمعاونررة ق الم اامررة والماررار ةعع

النةام يري نهايرة الم را  ييرود ،لرا الصعراون والصوييرظ بمرا يايرظ العدالرة يري الصو ير  والماايةرة  لرا 
 ية ي رية.الصفاوت با صباره مسنلة ترآن

ين لظ المودودو يي  راه للنةام اقتصاادو اإلسالمي من مساوئ األنةمرة الومرعية، يهرو 
 يسصعر  هذه األخيرة مبينا سلبياصها،  م ين لظ ل ر  البديل.
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 أ. النةام الرأسمالي:
هذا النةام صعود جذوره ،لا اقتصااد الار كمذهب ساد يي اليرن ال امن  نر وايت الفارل 

ام اقتصاادو من جانب واألخالظ والييم والم ل الدينيرة مرن جانرب آخرر. هرذا النةرام يرصكر  بين النة
 لا مبادئ مهمة كالملكية الفردية، واظ الارية يي السعي، والمنفعة الذاصية با صبارها الداي  للعمل، 

فهروم ال بييرة،  دم صدخل الدولة، النمو الصليالي، والفرظ بين ايوظ األجير والمسصنجر، ان التا من م
وان األجرر يصارردد بموجررب ترانون ي رررو كمررا صصاردد أسررعار السررل  والبمرال  يرري السرروظ، أو بموجررب 

 تانون العر  وال لب.
 ان المودودو يبين بعد ذلك يساد هذا النةام مسصنهد بآراا كين  وذلك الفساد مرجعه لما يلي:

ليره الكالسريك يهرو أمرر مريرو   دم وجود توانين  بيعية صاكم اقتصااد  لا ناو مرا ذهرب ، .2
  يال ومد او  واتعا، جراا صنمر أهل الانا ات  بر آلية األسعار  لا مالاة الجمهور. 

الملكيررة الفرديررة الم ليررة مررن كررل تيررد ممررا أد  ،لررا نرريود ةرراهرة الب الررة الدالمررة يرري المجصمرر   .1
 بنجور  هيدة.الالربي، وتد رايظ ذلك صاول األلو  من الير  ،لا المدن كعمال ،جراا و 

وكان من جراا ذلك صردو ةرو  العمل مرن ايرت  رول سرا ات العمرل، و ردم ماللمرة نررو   .3
 وةرو  العمل،  يادة  لا صدني األجور.

برو   وامل منوهة لمسعار وةهور الايرية والربا واقكصنا  وما تاد ،ليه كل ذلك من ادوت  .4
 ورة دورية.الدورات اقتصاادية، الصي أخذت صنصاب هذا النةام با

وممرررا يمرررا   مرررن خ رررورة المسررراوئ السرررابية خلرررو هرررذا النةرررام مرررن مبرررادئ المواسررراة والصعررراون  .5
 والصراام ...

 
 ب. النةام اقنصراكي:

نصيجة لمساوئ النةام السابظ ةهر هذا النةام قسيما تمية الصفاوت يي الصو ي ، اصا لريمكن 
لررة اليررول ،ن أهررم مبررادئ اقنررصراكية صاررفية  رردا العدالررة يرري الصو يرر  هرري لررب هررذا النةررام. ومررن ناي

 الملكية الفردية وصاويلها الا ملكية جما ية ،وتد تاد هذا النةام الا جملة من المساووا اهمها :

 
 الصمايات البنرية من اجل هذا النةام . -
الصماية باألخالظ . وق بد من وم  نةرية جديدة لمخالظ . ييول لينين تت ونان نرري   -

 لمخالظ بنيت  لا صاور من صاورات العالم العلوو ... ععكل نةرية 
 ، صماد هذا النةام  لا اساليب المكر والخداد والكذب والِايل ... -

مجايررراة هرررذا النةرررام للف ررررة وق سررريما ارررب الرررذات والسرررعي للمنفعرررة الذاصيرررة والصررري ُصعرررد الرررداي   -
 اقساسي للعمررررل .
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فرراوت الارراد يرري الرردخول اق انهررا لررم صعررالع ذلررك ،ذ ورغررم ان الررداي  اقساسرري لالنررصراكية الص -
ايرررر  الص بيرررررررررظ صفررراوت يررري الررردخول يررري روسررريا ق ييرررل  رررن نةيررررُه يررري امريكرررا وغيرهرررا مرررن الررردول 
ن مرررا صد يررره روسررريا مرررن سررري رة العمرررال مرررا هرررو اق وهرررم والارررايح هرررو سررري رة الاررر ب  الرأسرررمالية وا 

 النيو ي .

 

فانرررية والنا يرررة وا صمررراد اقارررالاات الداخليرررة للنةرررام الرأسرررمالي ليرررد كررران رد الفعرررل لرررذلك ةهرررور ال
كصنكيل نيابات العمرال ورير  اقجرور وصيييرد اقسرص مار الفرردو بمررورة خدمرة المارلاة اقجصما يرة 
وصيررديم الدولررة  الخدمرررررات اقتصاررادية لاليررراد .. الررخ  ورغررم هررذا يمررا  الررت مفاسررد النةررام الرأسررمالي 

مراة للعيران مرن ب الرة و ردم  دالرة يري الصو ير  والردورات اقتصارادية ... هرذا  يرادة الجديد تالمة وا
 لا الصعس  يي اسصعمال الاظ المصم ل بالنررهب والهيمنة غرير المنرو ة  لا الموارد الصي ب هرا اإل 

 لبني اقنرسان  رموماد ، من تربل اتر اب هرذه النرةررررم .
الداا العمال يي كل من الن امين مم الد ذلك  موماد بعدم الكفرااة  وهكذا يالمودودو يم  يدُه  لا

يي نةام  يادة  لا مجاياة الف رة و دم العدالة يي اخر  وا اا ذلك يالمنكلة الاييييرة الصري يواجههرا 
العالم اقسالمي يي صاديد أو المبادوا ت ومرن  رم أو الرنةم ع اقتصارادية الصري يسرير  ليهرا . يهرو 

 نن اقنسانية بين بليصين ا نصين ان كان البلر يي جانب ، يالهوة يي الجانب اقخر ... ععييول تت ك
،ن الاررل والررذو يجمرر  بررين الكفررااة والعدالررة ، الاريررة الفرديررة والفررال  اقجصمررا ي  يجمرر  بررين سررعادة 

 الفرد ورياهية المجصم  هو الال اقسالمي .
 
 هو الال اإلسالميالنةام اقتصاادو  -3
 
ن الفررد هررو ماررور هررذا النةرام يالجما ررة للفرررد ولرريس العكرس ، وهررو ين ررظ يرري ا برات رأيررُه هررذا مررن ا
اإل سباانه وصعرالا يالنةرام اقجصمرا ي يسرصهد  يرال  ورياهيرة وسرعادة الفررد  أمامسلولية الفردية مال

الذاصيرة وهكرذا ومد  نجا  النةرام اقجصمرا ي بيردر مرا يرلدو ،لرا يرال  الفررد وصرتيرة مواهبره وكفالصره 
 ينو نةام يايظ ماالح الجما ة  لا اساب الفرد غير ميبول نر اد .

ويعلررظ المررودودو  لررا الاريررة كررركن اساسرري يرري صنميررة ترردرات الفرررد ونبوغرره يرري المجررال الررذو يبرردد 
ويبصكرر وي رور  لرا ان المرودودو لرم يير   نرد ارد الردياد  رن الاريرة اقتصارادية برل نرمل ديا رُه 

ة وارية الرأو والخ ابة وارية السعي واريرة اقجصمراد . اق ان المرودودو يعصبرر الاريرة ارية الكصاب
لررا وصنعرردم بننعرردام اقولررا  لررا ان اريررات اقخررر  . يرراقخيرة دالررة لمو اقتصاررادية هرري الماررور لل

الاريررررة اقتصاررررادية اناسرررررت بعررررد اقنيررررالب الاررررنا ي وتررررد بلرررر  اقناسررررار ذروصرررره يرررري اقنةمررررة 
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 ية بسبب الصنميم وماادرة اقمالك .. وق نك ان ذلك يعود الا مياد الارية يري المعراش اقجصما
 ت اقتصاادو ع يصصبُعها الاريات اقخر  بال نك .

ان الهررد  يرري النةررام اقتصاررادو اقسررالمي هررو اقنسرران وسرربل نمررو نخارريصه ورصيالهررا وايررت ان 
 ينساس ذلك امرين : الفرد مسلول  ن صارياصه امام اإل سباانه وصعالا

 الصيو   -أ 
 النعور بالمسللية -ب

يالرذو يصار  بهررذا ق يرمرا ان ييريم نةامرراد اتصارادياد يمرر  ييره  رن  نرررات الماليرين مسررلولياصهم 
 ت الا اإل  ليه وسرلم النخاية ويصاملها هو بيده  لا نفسه صلك المسلولية الصي انار اليها النبي

لصسرعير مةلمرةف يري المرال . ان الارل اقسرالمي يصمرمن مرا ييصمريه ع باديت السعر والذو  د ييه ا
اقتصاراد اقنسرراني مرن ايررت هررو ارل ي رررو وانره يمررمن اريررة صملرك وسررالل العريش واريررة الصبررادل 
وان التاد من ذلك كان للمودودو موتفه الوامح من مسالل اتصاادية  ديدة صصنايا م  صلك الخ رو  

لاريررة والصسررعير ... ياإلسررالم اتررر الملكيررات وكررذا سرربل العرريش الصرري العامررة كررالموت  مررن الصررنميم وا
كانررت سررالدة لررد  العرررب كمررا انررُه تمررا  لررا ال رررظ المارمررة الصرري كانررت سررالدة تبررل اإلسررالم مرر  
اإلبيرراا  لررا الملكيررات الصرري مننررلها صلررك ال رررظ غيررر المنرررو ة رغررم صاررريم  رتهررا ياإلسررالم يسررعا 

تصاررراد الارررر بعرررد صيييرررد اريصررره وهرررو ينرررير الرررا ان اسررراس اقتصاررراد الرررا صاويرررل اقتصاررراد الرررا اق
الرأسرررمالي الاريرررة ،ق ان المالررراقة يررري الاريرررة مرررن تبرررل ال بيرررة البرجوا يرررة اخرجرررت هرررذا النةرررام  رررن 

 الكفااة والعدالة .
 

  م ان المودودو  ين الركال  اقساسية للال اقسالمي وكما يلي .
 الاها .ملكية اقر  وهو يم  برنامع قا .2
 وسالل اقنصا  اقخر  ايت انها جميعاد صعد ماالد للصملك الخاا المييد . .1

النررررلون الماليررررة مصم لررررة بوجرررروب ال كرررراة وصاررررريم الربررررا ومرررررورة الصيييررررد بةررررواب  اقسررررص مار  .3
 اإلسالمية .

 ال كاة . .4

 ليهرا صدخل الدولة ، ،ذ ان مهمة الدولة ُمرا اة المالاة العامة ، ويري المجرال اقتصارادو  .5
ان صسير الانا ات واق مال الكبيرة ما هو مرورياد للاياة اليومية مما ق يسصعد اقيراد للييام به او 
مرا كرران بيررالُه يرري ايرردو اقيررراد ممررراد للمارلاة الجما يررة  لررا ان صيرروم الدولررة بصاويلهررا ،لررا اقيررراد 

 بعد صسييرها وادارة امرها بنجا  .

ودودو مصم الد يصبنا ،نناا المرايظ المهمة والانا ات المرورية ومن ان هذا ابداد من ابدا ات الم
 م صاويلها الا اقيراد ممن ، ار مفهوم الخاخاة ، وبالجم  برين دور الدولرة ومبرادئ اقتصاراد 
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الار يصايظ الجم  المصروا ن والعرادل برين الاريرة الفرديرة والفرال  اقجصمرا ي وق ياردت برذلك الجمر  
 رتي اقنيالب الانا ي .اخصالل يي سير 

 -،ن المودودو ييرر د الم اقتصااد اإلسالمي يي ،نُه يييم بنالُه العملي  لا :
 اقخالظ .2
 اليانون .1

 يهو ،ذن مل ر بمواب  اخالتية واخر  تانونية .

 ،ن النةام اقتصاادو اقسالمي يرصك   لا المبادئ واقاكام الصالية :
ل ،كصسررراب المرررال ، يالوةيفرررة اإلسرررصخالتية للمسرررلم ق الفررررظ برررين الارررالل والاررررام يررري وسرررال .2

 صصايظ اق با صماد وسالل معينة لكسب المال .
النهررري  رررن جمررر  المرررال ، بمعنرررا صجميرررد المرررال المكسررروب برررال رظ المنررررو ة وصاويلرررُه ،لرررا  .1

اجيرة بمعناه الومعي لماله من ا ار سلبية  لرا دوران ال رروة ، وصجديرد العمليرة اإلنص Hoarding،كصنا  
. 

اقمر باقنفاظ ، وهو ما ييابل النهي  ن جم  المال وصجميده ،  لا ان اقنفاظ مييرد بعردم  .3
الصر  والبرذ  ، وأن يكرون يري سربيل اإل ، ومعنراه ان يكرون يري ارالح الجما رة ،  رم هرو ُيمير  برين 

ن اقخالتيررررة النةررررريصين اقسررررالمية والرأسررررمالية يرررري مررررا يخررررا اإلنفرررراظ والربررررا وال كرررراة ،مررررن النرررراايصي
 واقتصاادية  لا السواا .

 ال كاة . وسيكون لنا وتفة خااة معها يي هذا البات . .4

تانون اقرت : وهو من توانين اقتصااد اقسالمي الرذو يسرعا الرا منر  صركر  ال رروة وذلرك  .5
وهرذا بصو يعها  لا الور ة ويي االة انعدامهم يعرود ،لرا بيرت المرال لكري صنصفر  اقمرة بنكملهرا بالمرال 

 ما يصفرد به اقتصااد اقسالمي  ن اقتصاادات الوميعة ، هذا اليانون ذو هد  صو يعي .

تسررمة الفرريا والالنيمررة ، هررذا تررانون اخررر مررن ترروانين اقتصارراد اقسررالمي ورد ييرره الررنا ،  .8
 ويلكد المودودو  لا هذا الاعيد ،ن سرهم اإل ورسرولُه معنراُه قغررا  الررماالح اقجصما ررية والصري
صديرهرا الاكومةاقسالمية يخر   ن ذلك اقرامي الصي ياُكمها ترانون الفريا بيولره صعرالا تت كري ق 
يكرررون دولرررة برررين اقغنيررراا يررريكم عع ايرررت صصارررر  الاكومرررة باقرامررري اسرررب ااجاصهرررا وماررررالح 

 المسلمين .

صعررالا تت   اقمررر باقتصارراد باقنفرراظ ، يهررو يلكررد مبرردأ اليرروام يرري اقنفرراظ ،سررصناداد ،لررا تولرره .0
 ع 80والذين ،ذا انفيوْا لم ُيسريوْا ولم ييصروْا وكان بين ذلك تواماد عع ت الفرتان / 

وليولرِه صعرالا تت وق صجعرل يردك ماللولرةد ،لرا  نيررك وق صبسر ها ُكرل البسر  يصيعرد ملومراد ماسرروراد عع ت 
 ع 11اإلسراا/
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ون ايررا  وصفرري  ، والهرد  مرن ذلرك ،ذ اقنفاظ يي اقتصااد اقسرالمي يجرب ان يصسرم بالوسري ة برد
صاييظ الصوا ن يي صو ير  ال رروة ، ،ذ اقنفراظ يجرب ان يكرون يري اردود الردخل وان ق يلجرن الفررد ،لرا 
اقتصررررا  ،ق لااجرررة اييييرررة وم لمرررا ُيارررارب اقسرررالم صجررراو  اقنفررراظ الاررردود المرسرررومة نرررر اد يهرررو 

ظ باسرررب مرررا صصسررر  لرررُه وصسرررمح برررِه وسررراللُه يارررارب انخفامرررُه ،لرررا ارررد البخرررل واللرررلم ايرررت ق ينفررر
اقتصاادية ت الدخل ع ياقنفاظ ماكوم بصاريم البخل والصبذير والصرر  ... واقسرالم ق يير   نرد ارد 
الوسالل الخليية يي مااربة ذلك بل يسن توانين ت الجانرب الصنرريعي علمااربصره ذلرك اقنفراظ كصارريم 

.. هذه اقموال الصي صوجه ألبواب اقنفاظ غير المنرو ة صيود ال نا والخمر والميسر واللهو وال رب .
 لا ا ار اخالتبة سلبية ، وبالميابل ينن اقسالم يوجهها الرا الصعراون والصكايرل بمرا يرير  مرن رياهيرة 
المجصمررر  اقسرررالمي ككرررل وبمجمرررود هرررذه المرررواب  اقخالتيرررة واليانونيرررة صمرررب   ااجرررات اقنسررران 

نيود ،لا سلب اموال الناس ، و دم اداا ايوظ الصكايل مل راد رغباصه الم لية  ورغباصه ونهواصه بما ق
 لررا ااجررات غيررره . وبهررذا صعررالع المنرركلة اقتصاررادية اقساسررية مررن وجهررة نةررر المررودودو مصم لررة 
باتامررة نةررام يمررمن لجميرر  اقيررراد كررل مررا يفصيرررون اليرره يرري ايرراصهم اليوميررة ، برردون ان يخررل بسررير 

.ولعررل العامرررل اقساسررري لفسرراد نةرررام المعينرررة هررو اق ررررة الفاانرررة يمررر   6كصهرررا ال بيعيرررةالمدينررة وار 
. والملكيرة النخارية والصفراوت مسرنلة  1المودودو الموارد موجودة لخدمة البنر وصاييظ اقنرباد لهرم

د  بيعية  لا ان ق صيود ،لا اق رة واقكصنا  ، والمودودو ينوه ،لرا ان الارراد مرن اجرل المعراش تر
صجاو  ادود اقيراد ليال ،لا مسصو  الدول يي مااولة لال و اقسواظ الخارجية وسن اليوانين لمن  
المسصوردات اقجنبية ، وان الدول الااليرة الصي ق صيو   لا المنايسة ُصابح صابعة ،تصارادياد للردول 

د اقخرالظ ومرا تادصره المصيدمة ، وهو يلكرد يسراد الاالرة اقتصارادية يري اقنةمرة الومرعية جرراا يسرا
مررن خمررر وتمررار ويررا نارريب وسرريادة مبرردأ اقسرررة المنررصركة ... الررخ وباررورة  امررة  اليرران الملكيررة 
لصررنصي اقنررصراكية باررل منررات  للف رررة ويبيررا الاررل اقسررالمي با رراره اقخالترري ومرا اصرره الف رررة هررو 

 الال الوايد .
يرة وُياي هرا بسريا  يارول بينهرا وبرين المفاسرد ،ن النةام اقتصاادو اقسرالمي يعصرر  بالملكيرة الفرد

الصي نجمت  نها يي النةام الرأسمالي ، يصايرظ يري ةرل هرذا النةرام بفعرل تروانين ال كراة واقرت ... 
الصوا ن بين اقنصا  واقسصهالك وق يمكن صارور ةهرور اق مرات الصري صنصراب النةرام الرأسرمالي ، وق 

اقتصاادو نديد الالة وذو  التة و يية جرداد بننةمرة اقسرالم بد من مالاةة ان النةام اقسالمي 
اقخرر  كالسياسرري واليررانوني والمردني والمنهررا  اقجصمررا ي وأسرلوب الاكررم ، وكررل هرذه الررنةم صرصكرر  

مرر  المرودودو يرري النةرام اقتصاررادو اقسرالمي يصسرراو  النراس مررن    27 لرا نةرام خرراا لالخرالظ
وهرو ق يمرفي ألهلرُه امصيرا ات او يروارظ بايرت صاربح بعر   ايت الكسب  والكسب بعرد ذلرك مييرد

ال بيررات مسررصبدة بوسررالل الررر ظ دون  امررة النرراس . والمررودودو ييرررر كررون العمررل يرري هررذا النةررام 
اساس الكسب ، يالسل  الناجمة  نه ُصاا  لمن انصجها اما السل  اقخر  يفرا اقنصفاد بها واسب 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

30 

 اآلراء االقتصادية التجديدية للمودودي

ارد ال بيعرررة الصررري لرررم يخال هرررا اقنسررران كاألنهرررار والعيرررون الااجرررة هررري للجميررر  ، وينرررمل ذلرررك مرررو 
  22والالابات والمعادن العامة

واقسررالم يسرراوو بررين النرراس يرري خرر  النرررود يرري الكسررب وُيصرريح للصفرراوت الف رررو ان ينخررذ دورُه يرري 
 اادات الصفاوت اقتصاادو المنمب  قن السير اقتصارادو لاليرراد ماكروم بيروانين الصرراام والصكايرل
والصعررراون  يررررادة  لرررا ال كرررراة الصررري هرررري اقداة السياسررررية لكرررل نررررود ، ممرررا ينرررركل نةرررام مررررن الصررررنمين 

 اقجصما ي . وهو يلكد ان لالر  خاواية يي الصملك الخاا المييد باق مار وجوداد و دماد .
 ،ن النةرام اقتصارادو اقسرالمي يرصكرر   لرا الفررد  لرا ان ق يرردخل ننرا ه برالمجصم  ، وذلرك امررر
يسصل م الارية اقتصارادية والسياسرية واقجصما يرة لرُه ، ييره يرنةم كسرب المرال ب ررظ معينرة ،  رم ان 
المرال المكسروب بهررذه ال ررظ المباارة مييررد هرو اقخرر باقنفرراظ  لرا المجراقت المبااررة  رم بعرد ذلررك 

منررو ة  رم يرنصي مييد باداا الفرو  المالية ، وق بد من ص مير ما ي يد  رن ااجرة المالرك برال رظ ال
 7 21بعد ذلك تانون اقرت ليمن  من صكدس ال روة

 
 : آراا المودودو يي الربا  3 ال اد / م 

،ن  رراني ابررر  مسرراهمات المررودودو اقتصاررادية الصجديديررة هرري يرري الصارردو للفالرردة ، ومررا ارصكرر ت 
مرودودو ، ذلرك  ليه من مبررات لد  الكصاب الومعيين ، وهذا مرا يلنرر  مرظ الفكرر اقتصارادو لل
 العمظ الذو نسصكنفه من خالل ا صبار الفالدة الماريبة نكل من انكال الربا   اوقد 

 ومن خالل ،دراكُه لكاية الاجع الصي يار  بها الومعيون يي الدياد  ن الفالدة    انياد . 
 ومن خالل  مظ الردود الصي ييدمها يي دا  ايكار الومعيين    ال اد .

ع ارفاة يصرنل  مرن سربعة يارول ينراول يري صلرك  214اباد خاااد بالربا يي  يري ت ال  المودودو كص
الفاررول ارمررة الربررا مررن الناايررة السررلبية وممررارُه والنةررام الماررريي الجديررد واقاكررام اإلسررالمية يرري 
الربرررا  والربرررا وأاكامرررُه والصررردوين الجديرررد لليررروانين اقتصارررادية ومبادلرررُه ،  رررم يصررررناول الارررورة العمليرررة 

 لإلاال  .
 

 وييما يلي اهم اقمايات الصجديدية للمودودو  لا هذا الاعيد .
 اوقد  : الرد  لا مبررات الربا

 يعر  المودودو مبررات الربا ت الفالدة ع كما يراها الومعيررون والصي صناار بالمبررات اقصية  :
 الربا  الخ ر الذو يصامله المير  . .2
 ير  للمير   لا نفسه .اي ار الم –الربا  من لالي ار  .1

 الربا ميابل المرر الذو يصامله المير  . .3

 الربا ميابل يراة اقنصفاد والصنجيل . .4
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 الربا بسبب ايملية الاامر  لا المسصيبل . .5

 الربا  من الوتت المكسوب  ت ال من ع . .8

سرلعة او بدا اتول ان المودودو يرري  كرون الربرا  منراد لواارد ممرا ذكرر ألن الر من اارالد هرو ميابرل 
خدمررة  ، ولمررا كرران الخ ررر واقي ررار والمرررر ... جميعرراد ليسررت سررلعاد وق خرردمات ، يررال يكررون تبررول 
الربا كعالد او  من ميابلها  م ان المودودو يي  موت  الراي  من بع  مررا ذكرر مرن مبرررات مرن 

ايراد ،ن الاامرر  ال اوية العيلية ، يهل ايراد ،ن رأس المرال مرن  بيعصره ،صاارة يرارة اقنصفراد ؟ وهرل
 ايمل من المسصيبل ؟ هذا ما يرد  ليه ويريمه المودودو .

ذا ما انصيلنا ،لا الصفاايل لمرا ُذكرر ، يرذكر المرودودو ،ن الخ رر موجرود و الجرُه الررهن ق الربرا ،  وا 
 الخ ر ليس سلعة يساوم يي تيمصها وق من قد ...

،ي رارا ،ذا كران بميابرل يعرالم ،ذن صسرميصه باإلي رار أما اإلي ار يهو  مل أخالتري لره يوالرد ، وق يسرما 
 ،ن كان يباد بفالدة ؟

  م هل اإلي ار سلعة أو خدمة ؟

 يالذو يباد هو أما سلعة أو خدمة .
أما المرر ، يالمودودو يرري  الفكررة الياللرة أن الفالردة ميابرل المررر ، يرنو مررر ياريب المالرك 

 ل  ن ااجصه ؟المير  ، ،ذا كان تد اتر  من ماله الفام
أمررا كررون الربررا اجررره ، يهرري األخررر  يكرررة مريومررة ألن األجرررة صرررصب  برراألموال الصرري صاررلح لإلجررارة 

 وهي األموال اقسصعمالية ، وق صالح لمموال اقسصهالكية ومن ممنها النيود .
   ررررم ينرررراتش المررررودودو كررررون الربررررا ميابررررل ،صااررررة يراررررة اقنصفرررراد يينررررير ،لررررا انصفالهررررا يرررري اليرررررو 

اقسصهالكية ، وهي تالفراةع مو نا نك يي اليرو  اقسص مارية  رم هرو يلكرد أن  يرارة اقنصفراد 
 ليست سلعة كي يدي  بدق  نها بال من .

ذا ايظ نفعرا  نما تد يااب بالخسارة ، وا  وبايصرا  أن الير  لالنصفاد ييد ق يايظ الميصر  ذلك وا 
 صعب ويجصهد الميصر  وينصف  المير  ؟ييد ق يساوو مبل  الربا ، ينو  دالة أن ي

واألاح ييذلك واأل دل هو ا صماد المناركة نر ا  م  يالد ، بل واصا م  ايصرا  كون الربح أكبر 
من الربا ، ينو من ظ ييبل أن يكون ربح تربراع ارااب المرال ممرمون مر  تلرة جهرده تأو انعدامرهع 

 و  بل هو ما يصبيا بعد دي  الربا .المبذول وأن يكون نايب العامل غير مممون وغير معر 
 

،ن  السررلال الجرروهرو الررذو يصاررد  لرره المررودودو مررا هررو النرريا الررذو يعررد الربررا تيمصرره ، ومررا هررو 
النيا الذو يعرد الربرا تيمصره ، ومرا هرو النري الجروهرو الرذو يع يره الردالن مدينرة مرن رأسرماله اصرا 

 اا نهراد ينهر وسنة يسنة  يسصاظ  ليه أن ينال منه تيمصه المالية اليابلة للوي
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وبهذا المن ظ يري  المودودو يكرة ،صااة يراة اقنصفراد والصنجيرل والر من ... كمبرررات الربرا . برل 
هرررو يرررري  الفكررررة الياللرررة أن جلرررب المنفعرررة ارررفة ق مرررة لررررأس المرررال ، يرررذاك ق يصايرررظ ،ق  نررردما 

مررال مررن آيررات ال مرران  ررم هررو ينصيررل يوةرر  اإلنسرران رأس المررال يرري مجرراقت م مرررة ، يصوليررد رأس ال
لرردا  اسررصمرار الفالرردة بيسرر   ابررت ولفصرررة  ويلررة ليواجرره ذلررك بررالري  يمررن الررذو يمررمن اسررصمرار 

 العالد  
وينصيل المودودو ليدا  المبرر اليالل أن اإلنسان يفمل الاامرر  لرا المسرصيبل ، يرالوات  يكرذب 

% مررن النرراس 11 مررن مررن المسررصيبل  لمرراد أن هررذا ، وهرري نررود مررن المالال ررة ، يهررل ايرراد الاامررر أ
بمليررون ،لررا صيلرريا اسررصهالكهم لارررالح اقدخررار ، بررل أن الفرررد يبرررذل جهررده ليكررون مسررصيبله سرررعيداد 
باسررما ، بررل ،ن المررودودو يررر  أنرره مررن الالبرراوة والسررفاهة للرجررل أن يجعررل اامرررة مريهررا منعمرراد يرري 

أوصري اةراد مرن الصفكيرر والصنمرل ، وبهرذا يرري  اين يكون مسرصيبله سريلاد ، يهرذا ق ياردر مرن رجرل 
 المودودو د و  منرو يصه الربا اسصناداد ،لا اخصال  الاامر  ن المسصيبل .

،ن المودودو لينصيد العلماا الذو أخذوا الربا وكننه أمر مسلم بره ، واراروا يركر ون  لرا سرعر الربرا 
برح الميصرر  معلومراد ،  رم هرو ينرير ،لرا يي  من ايت المعيولية ،  لماد أن المعيول هو أن يكرون ر 

 الصيارات الكالسيكية والكن ية يي صاديد الربا .
والمرررودودو ان التررراد مرررن األ مرررات يررررد  لرررا اليررراللين أن للربرررا منررراي  اتصارررادية كصيلررريا اقسرررصهالك 

 وننوا اقدخار .
 آثار الربا

و يميرر  بررين ممررار أخالتيررة بعررد أن يرررد المررودودو  لررا الاجررع نجررده يعررر   لررا ممررار الربررا ، وهرر
وروايررة ، يالربررا نصيجررة لم رررة والبخررل ومرريظ الارردر وصاجررر اليلررب والعبوديررة للمررال والصكالررب  لررا 
المررادة ... ومررن الناايررة المدنيررة واقجصما يررة يالربررا يعكررس اسررصالالل  بيررات ألخررر  يالربررا ييررود ،لررا 

ن وذلرك جرراا الصنرات  والارراد برين بناا اجصما ي غير مصماسك يصسم بالصفكك والصنصت يي كرل اري
يلاصه ، بل هرو تأو الربراع يننرن واتعراد دوليراد يصسرم بالاررا ات برين الردول الميرمرة والردول الميصرمرة 
ولعل وات  المديونية الخارجية وخدمة الدين يي  المنرا المعاارر ينرهد لمرا ذهرب ،ليره المرودودو ... 

آ اره اقجصما ية واألخالتية ، يبعد أن يمي  بين تررو    م ،ن للربا آ ار اتصاادية سلبية  يادة  لا
أليررررراد ماصرررراجين أو لصجررررار واررررناد ومررررالك أرامررررا  يررررادة  لررررا اليرررررو  للاكومررررات ،وترررررو  
الاكومررات أمررا ألغرررا  غيررر م مرررة كررالاروب أو ألغرررا  ،نصاجيررة ، ولعررل مررن آ ارهررا اقتصاررادية 

ر الربررا العاليررة ، والةلررم الررذو يلاررظ ال بيررة اقسررصالالل ، وهيمنررة اررااب رأس المررال يرري ةررل أسررعا
المنصجة رغم أنها صساهم يي رياهية المجصم  ، وهو يلدو ،لا سلب اليروة النررالية مرن أيرراد المجصمر  
،لا المرابين يهو تالرباع ييود ،لا الب الة و رتلة الصجارة والانا ة ، يهو تيد  لا دخول رأس المال 
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لمرررابين كسررب برردون جهررد ، وأن كسررب المرابرري ممررمون بالرر  النةررر هررذه المجرراقت ، بينمررا يم ررل ل
  ما صسفر  نه العملية اقتصاادية تاإلنصا ع رباا كان أو خسارة ، يهذا يم ل االة مخالفة للعدالة ، 

 أوق: وهو يصعار  م  ا صبار العمل أساس الكسب .
 - انياد:،ن ا  ار اقتصاادية سلبية للربا صصرك  يي :

راس المال يي المجاقت غير الم مرة وغير النايعة ، كونهرا صمرمن أسرعار مرصفعرة للربرا ، صرك   -2
 وذلك ما يم ل صنويه يي صخايا الموارد .

 صوجيه رأس المال باسب المالاة النخاية ق مالاة البلد . -1
سر  الجهرا  الربا سبب الدورات الصجارية ، وتد سبظ لفيكسرل ومرن بعرده كينر  أن ارددا للفالردة لصو  -3

 الماريي يي خلظ اقلصمان دوراد مهماد  لا هذا الاعيد .
الربررا يوجررره رلوس األمررروال ،لرررا مجررراقت ق صخررردم الماررلاة العامرررة  المرررا ،نهرررا صخررردم مارررلاة  -4

 المربين ، وهو يدي  الميصرمين غلا الكسب بنصا الوسالل لصال ية الربا با صباره ميولة ،نصاجية .
رلوس األمرروال ،لررا اقبصعرراد  ررن اليرررو  ال ويلررة األجررل للماايةررة  لررا الربررا يرردي  أاررااب  -5

االرررة مررررن السرررريولة لمررررمان صررردتظ رلوس األمرررروال ،لررررا سرررروظ المرررال ، األمررررر الررررذو يرررردي  أاررررااب 
الانا ات ،لا سلوك  ريظ ميظ النةر ويديعهم ،لا  ردم الجررأة والصرردد يري أ مرالهم ، وذلرك ممرا 

  بياررر يصرررة الامررل وصكنولوجيررا تديمررة أو صيليديررة صصناسررب وأجررل يعنرري اقتصاررار  لررا منرراري  صصميرر
اإلترا  ، األمر الذو يل ر يي بنية الي اد الانا ي ييجعل هيكل ذلرك الي راد يصسرم بسرمات صلرك 

 اليرو   موماد .
اليرررو  ال ويررل األجررل  لررا ايصرررا  وجودهررا صكررون ك يرررة المفاسررد وبسرربب  بررات سررعر الفالرردة  -8

 لبات األ مان وربما  دم ،مكانية ، ادة اليرو  م  يوالدها .تالرباع م  صي
 

 -أن بوادر الصجديد يي يكر المودودو  لا اعيد الربا من ايت ، ارة يصم ل يي :
أن الربررا يررلدو ،لررا يررر  مرررالب يرري المسررصيبل مررن أجررل الويرراا بمبلرر  اليررر  ويالدصرره ، وهررذا  -2

ايت سبظ المودودو يي ذلك الفكر المالي الومرعي يلنر  مظ يكر المودودو ق سيما المالي منه 
 الذو أنار ،لا أم الير  ما هو ،ق مريبة ملجلة أو مسصيبلية .

،ن الربا يما  ،لا سرعر السرلعة المنصجرة يهرو يردرك ،ذن كرون الربرا ميولرة ،نصاجيرة ، يهرو يم رل  -1
وبهذا  ينصيل  با الربرا   نار من  ناار الصكالي  ، ييلدو ،لا  يارصها ومن  م  يادة األسعار ،

 لرررا المسرررصهلكين للسرررل  وهرررم  مررروم النررراس ، يالربرررا يسرررصي   مرررن دخرررول الفيرررراا لمارررلح األغنيررراا 
 أاااب رلوس األموال .

،ن الربررا ييررود ،لررا صعميررظ الصفرراوت يرري الصو يرر  يهررو ييررود ،لررا  يررادة دخررول األغنيرراا و يررادة ييررر  -3
 الفيراا .
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ا  نرردما ي ررر  ا  ررار السررلبية ليرررو  الاكومررة مررن الخررار  ايررت ونجررد مرر  المررودودو صجديرردا و ميرر
ينير ،ق  أنها صامل ا  رار السرابية و يرادة  لرا ذلرك أنهرا صرلدو ،لرا خلرظ رو  العرداوة برين األمرم ، 
وهرررو يخرررل بررراألداا اقتصارررادو ألمرررم األر  ككرررل ، كمرررا يرررلدو ،لرررا المرررال  السياسررري  لرررا الررردول 

 ررورات بررين األمررم ،  ررم يررلدو  لررا خلررظ األ مررات اقتصاررادية جررراا الميصرمررة ، وربمررا ييررود ،لررا ال
 اقخصالل بين العر  وال لب .

 
 األاكام اإلسالمية للربا

 
يصنرراول المررودودو أاكررام الربررا يرري ياررل مسررصيل ييصنرراول معنررا الربررا يرري اللالررة واقارر ال  ، وربررا 

وهررو يلكرررد أن الربرررا مرر يع مرررن  ال رررة  الجاهليررة الرررذو ارمررره اليرررآن الكرررريم ، والفررررظ بررين الربرررا والبيررر 
 ناار ال يادة يي رأس المال ، وأن صكون ال يادة منرو ة ، وأن صكون ال يادة باسب المدة ، ولهذا 
يهو يلكد الفروتات بين البي  والربا ،  لا ا صبار أن صبادل المناي  يي البي  يرصم  لرا وجره المسراواة 

وم  لرا المنفعرة الييينيرة لجهرة والمنفعرة اقاصماليرة ألخرر  ، وليس األمر كذلك بالنسبة للربرا الرذو يير
ترم ،ن الرربح يصايررظ يري البيرر  لمررة واارردة ، بينمرا هرو مص ايررد يري المعاملررة الربويرة مرر  الر من ،  ررم ،ن 
المعاملررة يرري البيرر  صنصهرري بمجرررد انصهرراا  المبادلررة بينمررا يرري المعاملررة الربويررة ق بررد مررن ، ررادة المررال 

الكه ... ولعرل أهرم يررظ بينهمرا يرورده المرودودو ،ن الكسرب يري البير  ميابرل جهرد برذل الذو صرم اسرصه
بينمررا يرري المعاملررة الربويررة برردون جهررد مبررذول أو وتررت مارررو  أو كفررااة مسررصاللة ، ولهررذه األسررباب 
ام صخصل  الصجارة  ن الربا ياألولا توة بناا وصمدن وصنمية وال انية توة هدم ،  م يصناول المودودو أتس

الربررا ، ويبررين أن األاررل يررري صاررريم الربررا النسرريلة ، ومرررا  ررداه ارررم سرردا للذريعرررة ويررورد األدلررة مرررن 
 -أااديت الرسول الا اإل  ليه وسلم  لا ذلك ،  م هو يسصخلا من ذلك النصالع الصالية :

نيرررد صبرررادل األنرررياا ومرررن جرررنس واارررد ماكررروم بالصما رررل ، أو أن يبررراد أاررردهما بالنيرررد وينرررصرو بال -2
 النيا ا خر اسب سعر السوظ .

صعرردد أنررواد العمررالت ديرر  اليهررود ،لررا اسررصالالل هررذه الفررر  لصاييررظ منرراي  غيررر منرررو ة مررن  -1
 خالل  مليات الار  .

جرروا  الصبررادل مرر  الصفامررل  نررد دخررول اررنعه  لررا نرريا مررا بايررت غيرررت ذلررك النرريا صاليررراد  -3
 جذرياد .

اد مصفاوصررة بنررر  الصيرراب  قن الصنجيررل ق يررصم ،ق لفالرردة ... جرروا  صبررادل األنررياا المخصلفررة جنسرر -4
 ومال صفايل ذلك كصب الفيه .

،ن أخذ الربا وا   ااه م  المودودو ليسا بمن لرة وااردة ، ييرد صجير  المررورة ،  راا الربرا ولكرن  -5
 أو مرورة صجي  أخذه .
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لربرا يري الاراقت الصري يارل ق صدخل كل مررورة يري براب اقمر رار ،ق بالنسربة لالسرصيرا  با -8
ييهررا الارررام ، كررنن يصعررر  اإلنسرران لنا لررة ق بررد لرره ييهررا مررن اقسررصيرا  أو أارريب بمارريبة يررري 
 رمه ونفسه ... يييول تتيفي م رل هرذه الاراقت يجرو  للمسرلم أن يسرصير  بالربرا  مرا دام ق يجرد 

ل والسرعة مرن المسرلمين الرذين سبيال غيره للااول  لا المال غير أنه ين م بذلك جمير  أولري الفمر
 ع ع. 23ما أخذوا بيد أخيهم

وق يدخل يري ذلرك اإلنفراظ  لرا الكماليرات ،  لرا أن يكرون اإلتررا   لرا تردر الااجرة يير  ويجرب 
الررصخلا منرره مررا اسررص اد اإلنسرران ،لررا ذلررك سرربيال ، وصيرردير الااجررة ونرردصها وارردودها موكررول ،لررا 

 من اليوم ا خر وا صاامه بالاي ة والورد . يل اإلنسان ومد  صمسكه بالدين وخويه 
 
يلكرررد المرررودودو ،ن الرررذين يود رررون أمررروالهم لرررد  المارررار  ونرررركات الصرررامين ق يسرررصايون ،ق  -0

نمرا  ليره أن ينخرذ ذلرك  رلوس أموالهم و ليهم ال كاة ، وق يجو  للمسلم أن يصرك الربرا للراسرمالييين وا 
اصرررا  المرررودودو مرررن الربرررا يييرررول يجرررب اقاصررررا  مرررن كرررل ويو  ررره  لرررا المنكررروبين والبلسررراا ... وي

معاملررة أو يعاليررة صرردخل يرري بابررا الربررا أو ييهررا نرربهة اقخررصال  بالربررا يرردي  المفاسررد ميرردم  لررا جلررب 
الماررالح ، واقبصعرراد  ررن ملاخررذة اإل ا رر   لررا المسررلم مررن صرييرره صجارصرره والااررول  لررا المنرراي  

 المالية .
 
 و يي ال كاة رابعا: أراا المودود 

من المومو ات األخر  الصي أوقها  المرودودو أهميرة خاارة هري ال كراة ، وهري صم رل ميولرة ماليرة 
كما يم ل الربا ميولة نيدية ، وتد صادت  نها المودودو يي مناسبات  ديد ة ، واهم صلرك المناسربات 

ب  لررا جملررة مررن األسررللة وأك رهررا صفارريال كصابرره الموسرروم تت يصرراو  ال كرراة عع ليجيررب يرري ذلررك الكصررا
 الموجهة بهذا الخاوا ، وتد صممن ذلك الكصاب األمور الصالية :

 
 صعري  ال كاة  -2

 يي اللالة ال هارة والنماا .
يي اقا ال  ب العبادة المالية  لا كل مسلم بملك النااب ، لص هير ماله برنداا مرا  ليره مرن 

،ليه اااب مالني الماصا   نردما ترال  وهذا تريب مما ذهب  24ايوظ اإل وايوظ  باده ... عع
ال كاة لالة تت النمو والبركة و يادة الخير ونر ا اسم اليدر مخاوا من مال مخاوا يجرب 

 . 25اريه ألانا  مخاواة بنرال  عع
 نرو  وجوب ال كاة  -1



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

32 

 اآلراء االقتصادية التجديدية للمودودي

صجب ال كاة  لا المسلم البال  العاتل المالك للنااب ، ويوجبها المودودو  لا الياار مجنونا 
 كما صجب  لا األسير والمساير ...   28و ابيا وهو مذهب الجمهوركان أ

وسرربب الخررال  يرري المسررالة هررل ال كرراة  بررادة ومررن  ررم نررر ها البلرروء أم هرري اررظ واجررب للفيررراا 
 .20 لا  األغنياا

 
 
 

 
 

 أما نرو  المال يهي : 
ان  مرن اوقن الاول ما  دا ال رود وال مار ، وبهذا الخاوا نجد المودودو ير  ،ن ق م - أ

 ا صماد الصيويم النمسي ،  لما بان ذلك يكون مااباة ألرباب المال  لا اساب الفيراا .
 النماا ، ،ذ ،ن  لا ال كاة النماا .  - ب

 الملك الصام ، بمعنا أن يكون المال مملوك ملكية خااة . - ت

ابصرة يي المانية يجب أن صكون للصناسل ، ،ذ ق  كراة يري العوامرل ، وق  كراة يري األارول ال  - ت
 باليياس كالماان  .

 
 األموال الصي صجب ييها ال كاة : -3

 يذكر المودودو األموال الصي صجب ييها ال كاة وهي : 
 ال رود وال مار بعد الاااد .

 الذهب والفمة ، والنيود المعاارة باليياس .

 المانية ،ذا كانت يي أول الاول وآخره تدر النااب .- 

 المعدن والركا  . -د

 لصجارة . رو  ا-هر

 
ويي كل اال من هذه األموال صفايل لد  الفيهاا ، وهي  لا  العموم األموال المصفظ  لا وجروب 

 وما  دا ذلك يمومود خال  بينهم .  33ال كاة ييها
 

وهو يي مجال ال رود وال مار يصفظ م  النايعية خاليرا للةاهريرة وهرم أمريظ المرذاهب والانفيرة وهرم 
ال كرراة  لررا المااارريل اليابلررة لالدخررار بينمررا الانفيررة يوجبررون ال كرراة أوسرر  المررذاهب ، يهررو يوجررب 
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 لرا جمير  مرا صخرجره األر  ، وسربب الخرال  معارمرة  مروم الييراس لعمروم اللفرة  مروم الييراس 
كون ال كاة يياد منها سد الخلة وهذا يكون مما هو توت ، و موم اللفة توله صعالا تتومما أخرجنرا 

ع تت ييمرررا سررريت السرررماا وييمرررا سررريي  آصررروا ايررره يررروم ااررراده عع وتولررره ت لكرررم مرررن األر  عع  تت و 
بالنمررع نارر  العنررر عع ومررا مررن ألفرراة العمرروم ، وهكررذا يرران كرران الييرراس يخاررا  مرروم اللفررة 

ق يال  .   32اتصارت ال كاة  لا الميصات وا 
ب المعررررررو ، امرررررا ال رررررروة الايوانيرررررة تاقبرررررل، الالرررررنم، البيرررررر، الجرررررواميسع يصجرررررب ييهرررررا بالنارررررا     

والمرررودودو يلكرررد  كررراة  ررررو  الصجرررارة ييهرررا اذا كانرررت للصجرررارة، وهرررو مرررا يم رررل صجديررردا ييمرررا يخرررا 
الفريمررة مومررود الدراسررة يرري هررذا الجانررب، وبالميابررل لررو كانررت الايوانررات صسررصخدم يرري ال را ررة او 

ق  نرري يرري الامررل يررال  كرراة ييهررا ألن ال كرراة صجررب يرري الاررب النرراصع منهررا، واقاررل يرري ذلررك ان تت
ادتةعع منعا لما يسما باقدب المرالي الومرعي براق دوا  المرريبي الرذو يم رل اارد خروارم العدالرة 

 المريبية.
اما النيود ييوجب ال كراة  لرا الرذهب الفمره والعمرالت المعااررة، بالييراس، ولرذلك اذا منارت       

الذهب والفمة، وهو يالمس اقصجراه توه نرالية باكم اليانون، وهو بهذا يادد الاكمة من ال كاة يي 
، وبروادر 17النةرو السرالد يري اقدبيرات النيديرة كرون اقارل يري النيرود اليرانون يهري مخلروظ للدولرة

الصجديد  ند المودودو واماة هنا ايت يلاظ اقوراظ المالية والودال  اذا كانت مسرجلة برالنيود مرن 
الردين، ويوجرب ال كراة  ليرة اذا اارصفة بره المردين ايت وجوب ال كاة ييها.  م يناتش المرودودو  كراة 

 يلررررة الاررررول وبلرررر  نارررراباد، ذلررررك ألن نمرررراا المررررال سرررريكون للمرررردين يرررري هررررذه الاالررررة، وهرررري مسررررنلة 
، ونجررد مرر  الررديون صجديرردا يرري يكررر المررودودو يصم ررل بوجرروب ال كرراة  لررا مبلرر  الرردين مررن 12خالييررة

ذا سهل اسصرداده، اق ان المودودو لم يبرين هرل وجهة نةر الدالن يهو ير  وجوب ال كاة يي الدين ا
ص كا كل  ام ام مرة واادة  ولعل اق الظ يدل  لا انها ص كا كرل  رام، وهرذا اذا جمعنراه مر  رأيره 
السابظ المصم ل بوجوب ال كاة  لا المدين، يران هرذا يرلدو الرا دير   كراصين  رن نفرس المرال ولرنفس 

المردين، وهرو مرا ق يسرلم لرورود اقدلرة  لرا خاليرة كمرا اسرلفنا الفصرة اادهما من الدالن و انيهمرا مرن 
سابيا، ولعل مما يليد يهمنرا لرايره بص كيصهرا كرل  رام مرا اورد ييهرا يعرد ان الردالن اذا نرك يري اسرصرداد 
الديوان يالراجح ص كيصها لعام وااد يي  اذا تبمها والوات  ان  كاة الدين من وجهة الدالن صاصمل  دة 

 .11اراا
بخارروا الالرري يبعررد ان يررورد  رردة اراا ييهررا يررر  وجرروب ال كرراة ييهررا ألدلررة  ديرردة منهررا  مرروم  امررا

الفررراة الارررديت بنررران  كررراة الرررذهب وصارررريح  ررردة اااديرررت وا رررار وجررروب ال كررراة ييهرررا  رررم اراا بعررر  
 الااابة.

 ومررررن اقمرررروال الصرررري اوجررررب المررررودودو  ليهررررا ال كرررراة المارررران  والمصرررراجر،  لمررررا انرررره ق  كرررراة  لررررا
 الصجهي ات الانا ية وا ات الصجارة والير اسية.
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ومرررن وجررروه الننرررا  اقتصارررادو الادي رررة والصررري يصناولهرررا المرررودودو الصرررامين ويعاملهرررا معاملرررة الررردين 
واقمانررات الصرري ياررعب اسررصردادها بمعنررا انهررا ص كررا لعررام وااررد  نررد صاارريلها هررذا اذا كرران الصررامين 

ال كرررراة نهايررررة كررررل  ررررام  لررررا المكلرررر  ق  لررررا النررررركة،  ررررم ان  ال اميررررا، امررررا اذا كرررران اخصياريررررا يفيرررره
 المودودو يوجب ال كاة  لا الهبة اذا بلالت ناابا، كما يجب يي العيار المرهون  لا من ياو ه.

 ميادير ال كاة -4
يلكررد المررودودو ان ميررادير ال كرراة كمررا وردت يرري السررنة يهرري بالنسرربة للرر رود وال مررار بررين          

سرب  رييرة السريي ويري  ررو  الصجرارة والصيرود والماران  والمعرادن  لرا اخرصال  % ا27% و 5
% ويررري 17% ويررري الركرررا  1.5انوا هرررا ت ومرررن ذلرررك نفهرررم انررره ييرررول بالملكيرررة الخاارررة للمعرررادنع 

 المواني وهو يايل الا سيرة النبيتالا اإل  لية وسلمع للسيد سليمان الندوو.
 مااري  ال كاة -5

ع مرررن سرررورة الصوبرررة وهررري  مانيرررة 87المرررودودو ماررراري  ال كررراة من ليرررا مرررن اقيرررةتويصنررراول         
مارراري ، وهررم الفيررراا وهررم الررذين يعصمرردون  لررا غيرررهم يرري المعينررة، والمسرركين وهررو  مانيررة الررذو 
يعمل ولكن دخله قيكفيه والعاملين  ليها وهم الجها  اقدارو لل كاة وياخرذون مر  الالنرا والفيرر ألن 

ه اجرة لياا  ملهم، والمللفة تلوبهم وهم اما مسرلمين او كفرار يع رون مر  العنري والفيرر اذا ما ياخذون
كانررت هنرراك ااجررة يعليرره لهررم وهررو ق يررر  سرريو  هررذا السررهم، ويرري الرترراب وهررم العبيررد ياررر  هررذا 
السررهم لصاريرررهم ألن اقسررالم سررعا الررا صاريررر النرراس مررن  بوديررة النرراس الررا  بوديررة رب النرراس، 

رمون هرررم المررردينون، ويررري سررربيل اإل هرررم المجاهررردون يررري سررربيل اإل بالسررري  او باليررررة، امرررا ابرررن والالرررا
 السبيل يهو المساير الذو ا و ه السفر وان كان غنيا يي بلده.

والمودودو ينةر الا ماار  ال كاة  نةرة ييها تدر كايي من المرونه ويوكل مهمة الار  الفعلي 
سرب المررو  والااجرات  لرا ان يكرون الارر  مرمن ا رار الرنا، الا اجصهاد الدولهتاقمامع با

اصا انه يصوسر  يري امكانيرة ارر  ال كراة الرا الملسسرات برل انره يرر  انره ق برنس بصيرديم اليررو  
من اموال ال كاة،  م هرو يلكرد ان ال كراة يجرب ان صنفرظ ماليرا وق صنيرل الرا مكران اخرر اق اذا كانرت 

 ون يي المن ية.هناك ااجة اند او  دم الماصاج
 اقدارة المالية -8

يلكد المودودو اهمية اقدارة الماليرة مركر ا  لرا ةراهرة الصهررب ومررورة مواجهصهرا بر الت  ررظ 
هرري ان صكررون الاكومرره بايرردو رجررال ُأمنرراا، وااررال  اخررالظ اقمرره، وسررن اليرروانين لمكاياررة ال رررظ 

ي  ال كاة يي  او ان موةفي ال كاةت العراملين العامة الممكنه للصهرب، وهو يلكد  لا انناا ادارة لصو  
  ليها ع نننهم ننن باتي الموةفين من ايت الرواصب. 
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 م هو يلكد اخصال  ال كاة  ن المريبة وهو يلكد اظ الدولة بفر  مرالب ،لرا جانرب ال كراة 
يعنري  ع تت ،ن يي المال ايا سو  ال كاة عع وتد ادد اليران ماار  ال كراة ممرا وذلك ليوله ت 

أن الماار  األخر  لهرا مروارد أخرر  ، وهرو يلكرد ،ن العفرو يري تولره صعرالا تت ويسرنلونك مراذا 
ينفيون تل العفو عع هرو مارل ارايح للمرريبة ،مراية ،لرا نرواهد مرن  مرن الرانردين صردل  لرا 
جرروا  يررر  المرررالب كمررا انرره ق يوجررد نررا يمنرر  مررن يررر  المرررالب واألاررل يرري األنررياا 

 يرد مان  . اإلبااة ،ن لم
 خامسا : نرو  الصجديد اقتصاادو  ند المودودو 

 ،ن المودودو يم  أمام الدارسين الدا ين ،لا الصجديد الايالظ الصالية : 
،ن كصابررررات الفيهرررراا رامهررررم اإل جميعررررا د كانررررت لعاررررورهم ، بينمررررا ااجررررات النرررراس  -2

 ي لهذه الااجات . الاامرة مصجددة ومص ايدة ، يكصابات الفيهاا اليداما لم صعد صكف
وقن الةرررو  صاليرررت ييررول المررودودو ،ن الااجررة ،لررا مررا كصبرره الفيهرراا  ررن البيرر   -1

 والنراا والمعامالت المالية واقتصاادية تد انصفصت ،لا أك رها اليوم .

،ن اليوانين والمسالل الصي انصدت ،ليها الااجة يي ال من الاامر ق صوجد يي هذه  -3
 الكصب . 

هميررررررة الصرررررردوين الجديررررررد ليرررررروانين السررررررالم يرررررري النررررررلون الماليررررررة ومررررررن ذلررررررك صصبرررررر  أ -4
 واقتصاادية. 

،ن المودودو يلكد أهمية الصفكير تبل الصجديد ، قن المصجرددين يريردون  رييرا غيرر  -5
  ريظ اإلسالم يرك   لا الكسب بال  النةر  ن منرو ية وسالله .

مرن الصر ام بالاردظ هو يلكد ال اب  األخالتي ل رظ الكسب المنرو ة يي اإلسرالم  -8
 واألمانة والعفا  والماايةة  لا ايوظ ا خرين . 

 بيعرررة النةرررام اقتصارررادو اإلسرررالمي صخصلررر  ت وق يمكرررن أن صلصيررري ع  رررن  بيعرررة  -0
النةررام الرأسررمالي وتوانينرره ، يررال مجررال إلصبرراد الرررخا يرري مجررال تررول ملسسررات 

انين اقتصااد اإلسرالمي ، النةام الرأسمالي ومن هذا صصب  أهمية الصدوين الجديد ليو 
ولكرري يمكررن صنةرريم كايررة المعررامالت باسررب مبررادئ اإلسررالم الارراياة بعيرردا  ررن 

 الايل والرخا الصي صم ل خروجا اييييا  ن النريعة اإلسالمية . 

يلكررد المررودودو ديناميكيررة اليرروانين اإلسررالمية و رردم جمودهررا ، والررذين يرررون جمررود  -6
يفهمررون رو  اإلسررالم ، صلررك الرررو  الصرري صبررين ،ن  اليررانون اإلسررالمي معنرراه أنهررم ق

أسررراس نرررريعة اإلسرررالم العررردل والاررردظ وصنةررريم المعرررامالت  لرررا أسررراس الصعررراون 
 والصمامن والصساند بعيدا  ن أسباب المنايسة والم اامة . 
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،ن صعليمررات اإلسررالم ن لررت يرري  مررن خرراا وةرررو  خااررة ونفررذت يرري مجصمرر    -1
ع يري صنفيرذها مرن ألفاةهرا ومرن  ررظ الرسرول ت  خاا ، ،ق انه يمكن أن صسصنب 

أاوق ناملة بها يمكن أن ينةم المجصم  اإلنساني  لا الوجه السليم يي كل  مان 
 ومكان ، والنيا ال ابت هو ...

امرررررا ال رررررروة الايوانيرررررة تاقبرررررل، الالرررررنم، البيرررررر، الجرررررواميسع يصجرررررب ييهرررررا بالناررررراب المعررررررو ،      
الصجرررارة ييهرررا اذا كانرررت للصجرررارة، وهرررو مرررا يم رررل صجديررردا ييمرررا يخرررا والمرررودودو يلكرررد  كررراة  ررررو  

الفريمررة مومررود الدراسررة يرري هررذا الجانررب، وبالميابررل لررو كانررت الايوانررات صسررصخدم يرري ال را ررة او 
الامررل يررال  كرراة ييهررا ألن ال كرراة صجررب يرري الاررب النرراصع منهررا، واقاررل يرري ذلررك ان تتق  نرري يرري 

ب المرالي الومرعي براق دوا  المرريبي الرذو يم رل اارد خروارم العدالرة ادتةعع منعا لما يسما باقد
 المريبية.

ان نرررو  الصجديررد والصرري هرري نرررو  صرردوين اليرروانين اقتصاررادية صلصرر م اوق معريررة ان اليرروانين       
غير  ابصة ، وان اهل العلم يي كل  مان هم المسلولون  ن وم  هذه اليوانين وهو اظ لريس اكررا 

وهم وهم ق يسلبون هذا الايمن غيرهم يي العاور اقخر  ،وهذا ق يعني يصح البراب  لرا   ليهم ،
 مارا يه لكل من هب ودب ، بل ان الباب مفصو  بنرو  ياددها المودودو كاقصي :

 
الفهررم الصررام ل بيعررة النررريعة وم اجهررا ،وهررو امررر يص لررب الصرردبر يرري صعلرريم اليررران وسرريرة النبرري    -أ

ليرره وسررلمع،يفي ةررل م ررل هررذا الفهررم صكررون   اررياغة اليرروانين ماييررة لمرمرراة النررارد تاررلا اإل  
.ومررن اقم لررة  لررا ذلررك اسرريا   مررر رمرري اإل  نرره للي رر   ررن السررارظ  امررل مجا ررة ، يفرري م ررل 

 هذه الةرو  يعد العدول  ن الي   موايظ كل الموايية لمرماة ومياود النارد . 
ي ااكام النارد جملة  ن كل نعبة من نعب الاياة صيصمي وم  مرورة امعان النةرة الناملة ي  - ب

اليانون ييها اصا يعر  ميارود النرارد منهرا والخ رو  الصري صرنةم هرذه النرعبة ومن لصهرا ييري خ رة 
 اقسالم الناملة للاياة والمالاة الصي را اها النارد يي هذه النعبة .

الاكم والماالح . اذ تد صاصي بع  اقاروال يالفييه يجب ان يرا ي  ن اياغة اليوانين الميااد و 
اذا  ملنا بهرا يري ةراهر الناروا لمراد ميارود النرارد يرال برد اذا مرن مرا راة الميارود الايييري 
للنارد والارا  لا صايييره ، ومرن ذلرك ان بعر  اقاكرام ترد جراات بالفراة خاارة يالفييره يجرب 

ن يررردرك المياررود مرررن هررذه اقلفررراة ويمررر  ان ق يصييررد بهرررذه اقلفرراة مررر  صاليررر اقاررروال برررل  ليرره ا
 اقاكام الماللمة الجديدة لصاييظ مياود النارد يي الااقت الجديدة  الاامرة .

 . اقدراك الصام قارول صنرري  النرارد واارداره اقاكرام لالمرة بايرت يرصم الصييرد بهرذه اقارول يري 
امل قاكرام النرريعة وخاالارها مخصل  الاوادت والماالح واقاوال ، وهو ما ييصمي الصامل النر

، وكيرر  اتررام النررارد العرردل واقصرر ان يرري اقاكررام ؟ كيرر  را ررا ييهررا اقاكررام اقنسررانية ؟ ومررا هرري 
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ال رررررظ الصرررري انصهجهررررا لرررردي  المفاسررررد وجلررررب الماررررالح ؟ و لررررا او اسررررلوب نةررررم ييهررررا المعررررامالت 
اقمرور قبرد مرن اسرصاةارها  نرد اقنسانية ورصبها يري سرلك مرن اقصفراظ والصرصيرب واقنمربا  ؟ هرذه 

الصجديررد اقتصارررادو اقسرررالمي ، يالج يررة مررر ال وهررري ميولررة ماليرررة صفرررر   لررا اهرررل الكصررراب برررنا 
اليران الكريم ، وبعد اصساد الدولة اقسالمية اارت صاخذ من المجوس والعجم و باد اقانام ، هذا 

 اولها . الصوس  نصيجة لالجصهاد وق نك انه موايظ لرو  النريعة وا
النرررر  الرابررر  : اخصبرررار الصالييرررر يررري اقاررروال والاررروادت مرررن نررراايصين : اقولرررا صاديرررد نرررود هرررذه  -د

اقاوال والاوادت من ايت خاالاها واليوة الصي صعمل ييها . وال انية : صاديد الوجه الرذو ارد ت 
ه يري اقاكرام كرل ييه هذه الصالييرات مرن وجهرة نةرر اليرانون اقسرالمي ومرا هرو الصاليرر الرذو ييصمري

 نود من هذه الصاليرات .
 

 موت  المودودو من الصاليرات الصي ص رأ يي العالم  -
 يمي  المودودو بين نو ين من الصاليرات : 

صاليرات ناجمة من ص ور يي اقنسان، نصيجة قمصداد يده و يله كخليفة الا مكنونات الخ ينه  - أ
اقسالمي ق يريد ماوها وانمرا برالعكس اققهية يي اقر  وهي صاليرات  بيعية ، واليانون 

يررنةم لهررا اقاكررام الجديررردة بايررت يررصمكن المسررلمون مرررن صكييرر  ايرراصهم واررياغة ا مرررالهم 
 باسب ال را  اقسالمي صماما .

صاليرررات مصاصيررة جررراا سرري رة ااررااب اقمرروال المررخمة  لررا العررالم اقتصاررادو ، يهررذه لمررا  - ب
صاليرهرا ويرظ النةرام اقسرالمي برل مرن واجرب كرل  ييها من ةلم يااربها اقسالم ويعمل  لا

مسلم ان يسرصنفذ جهرده يري مارو م رل هرذه الصاليررات ويسرعا قيراغهرا برل وايرراء نةرام العرالم 
 اقتصاادو يي تالب المبدأ اقسالمي .

ان المرررررودودو يررررردرك يسررررراد الواتررررر  اقتصارررررادو ممررررر ال بالصفررررراوت النرررررديد يررررري الصو يررررر  وسررررريادة 
النرررركات المصعرررددة الجنسرررية والمديونيرررة الخارجيرررة وهرررو يررردرك ان ذلرررك مرررن اقاصكرررارات وسررريادة 

مفررر ات الراسررمالية يرري  ارررها الررراهن ، ورغررم ان النرريو ية صواجرره ذلررك اق ان  مررت يررروظ بررين 
 رييرة النرريو ية اليالمررة  لررا مررلا الب رون وقجررل يلررة معينررة وهرري صرد و الررا اريررة تالمررة  لررا 

مية يهي صهد  الا خدمة النود البنرو باكملهم ، والارية ييه صسعا اق رة. بينما ال ريية اقسال
الررا مرمرراة اإل .  لررا ان ال رييررة اقسررالمية صعصمررد  لررا تا رردة ريرر  الاررر  والصخفيرر  ، وهررو 
يمر  مبراد ا لررذلك منهرا ان الصخفيرر  بيردر المنررية ويجرب ان ق يسررصخدم لرير  مرررر اجرراا مررا 

المفاسرررد ميرردم  لررا جلررب الماررالح ، وان الصخفيرر  يسررري  ييرره مرررر مما ررل او اكبررر وان ديرر  
 ب وال المنية او المرر . 

 مالمح برنامج المودودي في التجديد



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

33 

 اآلراء االقتصادية التجديدية للمودودي

ان المررودودو ايررت يسررعا الررا الصجديررد يمرر  برنامجررا لالاررال  ،  لررا  ريررظ الصجديررد يصسررم ذلررك 
 البرنام بما يلي : 

ق يمكنرك أن صفارل النةرام الصربرروو  النةررة النراملة لالسرالم وصرراب  انةمصره وصررداخلها بايرت -2
والنةرررام السياسررري  رررن صجديرررد النةرررام اقتصارررادو اقسرررالمي وصنييرررة الواتررر  ممرررا داخلررره مرررن 

 األنةمة الومعية مما يمكن صسميصها باقن مة الجاهلية اقتصاادية . 
يمان ،ن الصجديد أن يصم  لا موا نرو  معينة صجم  بين اليابلية الفكرية المصيدمة وبين اإل -1

 الجا م باقسالم وبين الفهم الدتيظ لميااد النريعة وأاول اقاكام  يادة  لا يهم الوات    

 ل اعيد الربا ق برد مرن اقيمران بمفاسرده األخالتيرة واإلتصارادية  وهرو أداة للهمروم وايرت  -3
ذا صرم معرير ة الارظ هو كذلك يال بد من اسصبداله باداة ق غبار  ليها با صبارهرا اداة بنراا ، وا 

 توهو الال النر يع يال موجب ،ذا بالصردد يي األخذ به .

،ن الصجديررررد  مليررررة صواجرررره باررررعوبات ، وهررررذه الاررررعوبات ق صعنرررري ، التررررا ،ن الميصراررررات  -4
الصجديديررة  ييمررة وغيررر ممكنررة الص بيررظ ، ،ق أن الصالييررر وهررو ممكررن يسررصل م أن يصرروير يرريمن 

 ييوم به افصين: 

 ليديم ، وآمن ،يماند ايييياد بالنةام الجديد . أن يكون رغب  ن النةام ا - أ
 أن يصمص  بذكاا ،جصهادو يوظ الذكاا الصيليدو وأن يكون له نايب واير منه  - ب

 
،ن مجال الصاليير هو الوات  يي األر  ق  لا الير راس ، يري الص بيرظ ق يري النةريرة أمرا  -5

 الير اس يدوره يي  يي بيان سلبيات الوات  . 
سررالمية إلجررراا الصجديررد يمهمررة الدولررة سررن الصنررريعات الصرري صررنةم  مليررة مرررورة الدولررة اق -8

الص بيررظ وصواجرره اقنارايررات السررابية ، يالالرراا الربررا مرر ال ق يمكررن أن يكررون ، صمررادا  لررا 
نناا الماار  الالربوية بل ق برد مرن سرن تروانين يمنر  أو يلالرا الربرا الجانب األخالتي  وا 

فيات الربويررة وا صبررار ،  رراا الربررا وأخررذه بكصابصرره ونررهادصه كليرراد ، يررال بررد مررن ،ب ررال الارر
جريمرررة مرررن اتصاررراا النرررر ة ويعاترررب مرصكبهرررا باليصرررل ومارررادرة الممصلكرررات ،ن كررررانوا ق 
ينصهون بعيوبرات هينرة . وبالميابرل ق برد مرن صنسريس نةرام جديرد للماليرة ييروم  لرا صااريل 

،نررا ة رو  الصكايررل والمواسرراة والررذو صصرروقه  ال كرراة صصرروقه الدو لررة جمعررا وصو يعررا ، وق بررد مررن
 الدولة . 

ولعل منم نصرالع الصجديرد الرذو ي برظ يري الواتر  العملري صاريرر نفروس النراس مرن ارفات البخرل  
واب المال غير المنرود ويوجه األموال ناو المجاقت الم مرة اصرا ولرو كران ق صردر اق ربارا 

بة والمنراركة بردقد مرن العيرود الربويرة وهري اريالة بسي ا ويسود سوظ رأس المال ايالة الممار 
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يعصمد ييهرا ناريب رأس المرال  لرا نصرالع العمليرة اقنصاجيرة يهري ،ن أسرفرت  رن ربرح أخرذ رأس 
ق يال .    المال نايبه وا 

 
 

 الخاتمة :
 يي  نايا هذه الدراسة وردت األيكار األساسية للمودودو يي مللفاصه ذات البعد اقتصاادو اإلسالمي

 والربا وال كاة ومفهومه للصجديد ونرو ه ومنها يمكن الصوال ،لا نصالع الصالية 
أيملية النةام اقتصاادو اإلسرالمي  لرا األنةمرة الومرعية  لرا اإل رالظ ألنره  ملري .ي ررو -2

،يجمرر  الماررلاصين ،يصسرررم بالوسرر ية  لررا ارررعيد مرااررل العمليررة اقتصارررادية اقربعرره يهررو بالصرررالي 
لكفررااة اقتصاررادية والعدالررة اقجصما يررة يرري الصو يرر  برردون ،ن يارردم مرر  ي رررة اإلنسرران يايررظ م ايررا ا

 قن منابعه األاول والمباداو العامة الصي ومعها خالظ اإلنسان 
،ن الربرررا مةهرررر مرررن مةررراهر اقناررررا   رررن المهمرررة اقسرررصخاليية وهرررو ييرررود ،لرررا نصرررالع خ ررررة -1

 روليا ، لا اعيد صخايا الموارد وصو ي  الدخل واقسرصيرااتصااديا واجصما يا وأخالتيا ،داخليا ود
اقتصارررادو ولهرررذا قبرررد مرررن الصفصررريش  رررن البرررديل لررره يررري الصعامرررل اقتصارررادو ان الترررا مرررن مبرررررات 

 مومو ية ،والبديل هو نةام المناركة والمماربة اإلسالمية 
ايجابيرررة صو يعيرررة بالدرجرررة  ،ن الررذو يصكامرررل مررر  دور ،لالررراا الفالرردة هرررو نةرررام ال كررراة يهررو ذو أ رررار-3

 األولا وصنساب أ ارها  لا صخايا الموارد وصاييظ الصوا ن اقتصاادو واقجصما ي
،ن الصجديررد اقتصاررادو الررذو يعنرري الص بيررظ للنةررام اقتصاررادو يسررصل م ص بيررظ النةررام اإلسررالمي -4

لنةررام يعصمررد  لررا يرري مجرراقت أخررر  قسرريما النةررام السياسرري وةهررور الدولررة اإلسررالمية قن هررذا ا
 اليانون يي ص بييه ،يالدولة اإلسالمية ،اد  أدوات ص بييه
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