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 "البيروني في كتاب "الجماهراالقتصادي عند  الفكر
 تيسير عبد اهلل الناعس

 , كمية الشريعة, جامعة دمشؽالفقو اإلسبلمي وأصولوقسـ 
 

 الممخص
ييدؼ البحث إلى دراسة األفكار والوقائع االقتصادية في كتاب "الجماىر" 

كمة االقتصادية, ونظرية الثمف, لمبيروني, فقد اشتمؿ الكتاب عمى أفكار في المش
والنظرية النقدية, والقوانيف االقتصادية, والمالية العامة. كما تضمَّف الكتاب بعض 

 الوقائع االقتصادية, وقدَّـ تفسيرًا لمدَّفائف مف الكنوز في باطف األرض.
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 ـــ مقدمة:1
الحمػػد  رب العػػالميف, والصػػبلة والسػػبلـ عمػػى نبينػػا محمػػد سػػيد المرسػػميف, وعمػػى  لػػو 

 وصحبو أجمعيف.
و إلى لـ تستقر َقَدـ أوؿ إنساف ىبط إلى األرض حتى بدأ بإشباع حاجت

المٍّباس بدافعية فطرية, قاؿ ا تعالى:﴿َفَأَكبَل ِمْنَيا َفَبَدْت َلُيَما َسْو ُتُيَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِف 
[, بعد أْف كاف في الجنة مقضيَّ الحاجات, غنيًّا 121َعَميِيَما ِمف َوَرِؽ الَجنَِّة﴾]طو: 

[. 118 َتُجوَع ِفيَيا َواَل َتْعَر﴾﴾]طو: عف العمؿ والكدٍّ, كما قاؿ ا تعالى:﴿ِإفَّ َلَؾ أالَّ 
فأشارت اآليات الكريمة إلى أف األفكار والوقائع االقتصادية قد ظيرت منذ أْف شعر 

ؿ نشاط اقتصادي إلشباعيا.  اإلنساف بضرورة قضاء حاجاتو بنفسو, وبدأ تنظيـ أوَّ
 ـ أهمية البحث وأهدافه:2

قميص معوقات بناء عمـ يساىـ في ت تأتي أىمية البحث مف حيث كونو
االقتصاد اإلسبلمي الذي ال يزاؿ يواجو تحدٍّيات عديدة, ومف أىميا عدـ اكتماؿ دراسة 

إبراز تاريخ االقتصاد كما تأتي أىمية البحث مف محاولة  الفكر االقتصادي اإلسبلمي.
د  اإلسبلمي وتطوره في العصور الوسطى؛ لمواجية اإلغفاؿ الواضح واإلىماؿ المتعمَّ

 ي كتب تاريخ الفكر االقتصادي عف تمؾ الِحقبة بالذات.ف
بياف و , في تاريخ الفكر االقتصادي عرض إسيامات البيرونيويسعى البحث إلى 

ؼ عمى أثر الفكر التعر  و , نصوص القر ف الكريـ مستند بعض األفكار االقتصادية مف
بلمي الذيف جاؤوا االقتصادي الذي قدَّمو البيروني في كتابات عمماء االجتماع اإلس

 بعده.
 ـ منهج البحث:3

 اعتمد البحث عمى منيجي االستقراء والتحميؿ:
ػا؛ السػتخراج : وذلػؾ باسػتقراء كتػاب "الجمػاىراالسـتقرا  ــ1ـ 3 النصػوص " اسػتقراء تامًّ

 الوقائع االقتصادية.األفكار و  التي تضمَّنت
ــ 3 ــ 2ـ , مػػف نصػػوص الكتػػاب عػػاني االقتصػػادية: وذلػػؾ باسػػتنباط األفكػػار والمالتحميــ ـ

 وجمع المتشابو منيا تحت عنواف واحد.
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 ـ فروض البحث:4
 استند البحث إلى الفروض اآلتية:

 ولو الفضؿ في أشير الكتاباتيعد البيروني إماـ الفكر االجتماعي اإلسبلمي,  ـ1ـ 4
مستو﴾ الكتابات البلحقة التي ظيرت بعده, وبالرغـ مف ذلؾ لـ تبمغ  االجتماعية
 ذي بمغتو أفكار البيروني االقتصادية.النضج ال

 بعض  ياتاالستعانة بز الفكر االجتماعي لمبيروني مف تمي  الفضؿ في  يرجع ـ2ـ 4
 أفكاره االقتصادية. تقديـالقر ف الكريـ في 

 جماهر"ال" هوكتاب ،لبيرونيالتعريف باـ 5
, ىو محمد بف أحمد, أبو الريحاف: (م1447-973)لبيرونيبا التعريفـ 1ـ 5

 الخوارزمي.
واخُتمؼ في نسبتو لبيروف, فقيؿ: إف بيروف معناىا بالفارسية البرَّاني, وأطمؽ أىؿ 
خوارـز عميو ىذا المقب ألف ُمقامو بينيـ كاف قميبًل لكثرة أسفاره ورحبلتو. وقيؿ: بيروف 

 مدينة في السند مف ببلد اليند.
وجرت بينيما ـ(, 1037-980)و الريحاف الشيخ الرئيس ابف سيناعاصر أب

 محادثات ومراسبلت في الفمسفة سأؿ عنيا البيروني.
 , كاف أبو الريحاف مع ما ُرزؽ مف الفسحة في العمر ُمكبًّا عمى تحصيؿ العمـو
منصبًّا إلى تصنيؼ الكتب, وال يكاد يفارؽ يده القمـ وعينو النظر وقمبو الفكر, فمـ يكف 

, كالرياضيات, لو في زمانو نظير عممًا وفيمًا. فبرع في أصن اؼ كثيرة مف العمـو
 والفمسفة, والطب, والفمؾ, والمنطؽ, والمغة, والتاريخ, والجغرافيا.

تفوؽ مؤلَّفات أبي الريحاف الحصر, ومف أشيرىا: كتاب "الجماىر" في الجواىر, 
وكتاب "الصيدلة" في الطب, وكتاب "اآلثار الباقية" في التاريخ, وكتاب "القانوف 

 .(1)الجغرافياالمسعودي" في 
                                 

. الطبعة األولى, دار )إرشاد األريب إلى معرفة األديب( معجم األدبا  ـ ػػػ1993 ,ياقوت الحمويانظر: ( 1)
عيون األنبا  في طبقات  د/ت ػػػ ,أحمد بن أبي أصيبعةا .2334-2330, ص5جالغرب اإلسبلمي ببيروت, 

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير  ـ ػػػ2003 ,محمد الذهبي .459صد/ط, دار مكتبة الحياة ببيروت, . األطبا 
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في الجواىر وأنواعيا, وما يتعمؽ بيذا المعنى. ألَّفو : "جماهرال" بكتابالتعريف ـ 2ـ 5
 .(1)ـ(1049-1021)مسعود الغزنويلمممؾ أبي الفتح مودود بف 

ذكر فيو البيروني أسماء الِفمزات وىو مف أىـ المؤلفات في عمـ المعادف, 
وشرح فيو أوصافيا الطبيعية,  صنافيا,وأ والجواىر التي كانت متداولة في عصره

يا, وبيَّف قيمتيا التجارية, وأىميتيا الطبٍّية ومنافعيا.  ومعادنيا المعروفة وخواصَّ
وقد استيؿَّ البيروني الكتاب بمقدمة عف مكاـر األخبلؽ وُحسف الطباع, مزج فييا 

 بيف الفمسفة واالقتصاد, ثـ أردؼ بالحديث عف الجواىر.
ـ/, وأعاد نشره المستشرؽ 1936/حيدر  باد الدكف عاـ في ُطبع الكتاب

 األلماني فريتس كِرْنكو.        
 كما قاـ الباحث العراقي يوسؼ اليادي بتحقيؽ الكتاب, ونشرتو في طيراف

 / صحيفة.562// فيـ1995/شركة النشر العممي والثقافي عاـ
 حيفة./ ص320ـ/ في/2011ـ, 1984ونشره عالـ الكتب ببيروت في أعواـ/

 :إسهامات البيروني في المشكمة االقتصاديةـ 6
المشكمة االقتصادية مف الظواىر االجتماعية التي رافقت نزوؿ أوؿ إنساف 
إلى األرض, ومعناىا: قصور الموارد االقتصادية المتاحة عف الوفاء بالحاجات 

والحاجات  االقتصادية لئلنساف؛ ألف الموارد االقتصادية تتَّصؼ بالمحدودية النسبية,
 .(2)االقتصادية تتَّصؼ بالنمو والتنوع

فتنشأ المشكمة االقتصادية مف تنافس الحاجات االقتصادية غير المحدودة عمى 

                                                                             
الوافي  ـ ػػػ2000 خميؿ, الصفدي .489, ص9جالطبعة األولى, دار الغرب اإلسبلمي ببيروت,  .واألعالم
الة .92-91, ص8جالطبعة األولى, دار إحياء التراث ببيروت,  .بالوفيات معجم  ػػػـ 1957ضا, عمر ر  كحَّ
ـ 2002, خير الدٍّيف الزركمي, 241, ص8, ج. د/ط, دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى ببيروتالمؤلِّفين

 د/ت ػػػ ,عبد الرحمف السيوطي .314, ص5ج, دار العمـ لممبلييف ببيروت, عشر ة. الطبعة الخامساألعالم ػػػ
 .51-50, ص1جد/ط, المكتبة العصرية بصيدا,  .في طبقات المغويين والنحاة ُبغية الُوعاة

 .459ص .عيون األنبا  في طبقات األطبا  ,أحمد بن أبي أصيبعةاانظر:  (1)
, . الطبعة األولى, دار المسيرة بعمافالجزئي مبادئ االقتصاد ـ ػػػ1999, يعقوب سميمان وآخرونانظر:  (2)

 .42-39ص
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, ويتناوؿ عمـ االقتصاد دراسة نشاط اإلنساف في سبيؿ إشباع (1)الموارد النادرة نسبيًّا
 .(2)ىذه الحاجات االقتصادية

ت االقتصادية, وىي: تنامي عرض البيروني ألىـ خصائص الحاجا
الحاجات, وتنوعيا. فاإلنساف دائـ الحاجات؛ ألنو كمما قضى بعضًا منيا ظيرت لو 
حاجات أخر﴾ مف جديد, فينقضي األجؿ قبؿ أْف يفي بيا. وليست الحاجات مف جنس 

نما ىي أجناس كثيرة, كالطعاـ والمباس والسكف  .(3)واحد, كالطعاـ مثبًل, وا 
اف أف القياـ بالمشكمة االقتصادية مف التكاليؼ التي يحتاجيا وبيَّف أبو الريح

قامة السياسة عمى األرض, فيي ليست نقيصة في  اإلنساف لمقياـ بميمة التعمير وا 
نما ىي مف وجوه التكريـ لو عمى المخموقات األخر﴾ , ولف يتمكف (4)اإلنساف, وا 

لحؿ المشكمة االقتصادية  اإلنساف مف القياـ بمياـ االستخبلؼ وعمارة األرض والسعي
 مالـ تتوافر فيو مجموعة مف الصفات والخصائص اآلتية:

ؿ اإلنساف وُكرٍّـ ووقع االختيار عميو في القياـ بميمة عمارة العق ـ 1ـ 6 : بالعقؿ فضٍّ
 األرض دوف غيره مف المخموقات.

ـ, فاقتضت حكمة ا أْف يكمؼ اإلنساف بالعقؿ ما أغنى عنو الحيوانات باإلليا
فخمؽ اإلنساف محتاجًا مدة بقائو ألمور أزيد مما في الطبيعة, مف الغذاء المصنوع 
د مف أدوات  والمباس المعموؿ والسكف المبني. وخمؽ الحيواف مكفيَّ الحاجات بما ُزوٍّ

 )...(. الصوؼطبيعية, مف االفتراس أو سرعة الَعْدو أو 
ألنو بالعقؿ يتَّخذ كؿ  لة وكؿ فالنشاط االقتصادي خاصٌّ باإلنساف العاقؿ وحده؛ 

                                 
. الطبعة األولى, دار المكتبي بدمشؽ, اإلسالمي فكر االقتصاديال ـ ػػػ2009رفيؽ يونس,  المصري انظر: (1)

. الطبعة الثانية, دار المكتبي االقتصاد اإلسالمي بحوث فيـ ػػػ 2009, يونس رفيؽ المصري؛ 251ص
 .28-26ص بدمشؽ,

. د/ط, دار النيضة العربية االقتصاد السياسي محاضرات في ـ ػػػ2004 ,عبد الستار سممى انظر: (2)
 .22صاىرة, بالق
عالـ الكتب ببيروت, الطبعة الثالثة,  .كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ـ ػػػ1984 ,محمد البيروني انظر: (3)

 .7ص
 .4ص .المرجع السابؽ (4)
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 .(1)ممبس عمى قدر حاجتو
ـْ َيَروا َأنَّا َخَمْقَنا َلُيـ ِممَّا وبيذا التمييز ُكرٍّـ اإلنساف بالتسخير, قاؿ تعالى: ﴿َأَوَل

ـْ َوِمنْ  ـْ َفِمْنَيا َرُكوُبُي ـْ َلَيا َماِلُكوَف. َوَذلَّْمَناَىا َلُي ـْ َعِمَمْت َأْيِديَنا َأْنَعاَمًا َفُي َيا َيْأُكُموَف. َوَلُي
[, فموال العقؿ ما استطاع مقاومة 73-71]يس: ِفيَيا َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفبَل َيْشُكُروَف﴾

قيا عميو بالقوة, وُمعرَّ﴾ عما ليا  الحيوانات وقيرىا وتسخيرىا لمصالحو, بالرغـ مف تفو 
 .(2)لة يصطادىا بياألنو يييء بفكرتو لكؿٍّ منيا   مف أدوات الدفاع والنزاع؛

: أقاـ البيروني سبب االجتماع في المدف والقر﴾ عمى تنوع الحاجات االجتماعـ 2ـ 6
وليست ]الحاجات[ مف جنس واحد »يـ إلى التعاوف في قضائيا, فقاؿ:وكثرتيا, واحتياج

؛ وليذا نفر, فبل يفي بيا إالَّ أنواعفيستقؿ بعبئيا, ويكفيو معاوف عمييا, إنما ىي 
 .(3)«التمُّدناحتاج 

 وأرجع البيروني االجتماع القائـ بيف الناس إلى العوامؿ اآلتية:
إف الشكؿ إلى الشكؿ »حتى قيؿ: فاالستئناس يقع بالتجانس, :التجانسـ 1ـ 2ـ 6

فيا تقع . وضرب مثااًل عمى ذلؾ باألبكـ, فالناس كميـ عنده بكـ؛ «ينزع, والطير مع ُأالَّ
الَّ باإلشارات المخصوصة التي تدؿ عمى اإلرادات, وىو ألنو ال يتمكف مف مخاطبتيـ إ

ال يسكف إالَّ إلى أخرس مثمو إذا وجده, كػَمف وجد إنسانًا يفيـ لغتو بيف قـو ال يفيموف 
 لغتو.

﴿ُىَو الَِّذي َخَمَقُكـ مٍّف نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَؿ ِمْنَيا واستدؿ ليذا المعنى بقولو تعالى:
﴿َوِمْف  َياِتِو َأْف َخَمَؽ َلُكـ مٍّْف [, وقولو تعالى:189]األعراؼ: ِإَلْيَيا﴾ َزْوَجَيا ِلَيْسُكفَ 

ـْ َأْزَواَجًا لٍَّتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُكـ مََّودًَّة َوَرْحَمًة﴾ : َأْنُفِسُك  [.21]الرـو
لتي : فإذا انضاؼ إلى التجانس أْمف الشَّر, فيو الغنيمة الباردة ااألمنـ 2ـ 2ـ 6

 يتضاعؼ بيا األنس ويزوؿ النَفار.
عائد عمى أحدىما أو كمييما فذلؾ أقصى : فإْف حصؿ انتفاع االنتفاعـ 3ـ 2ـ 6

                                 
 .5-4ص المرجع السابؽ. (1)
 .5-4ص المرجع السابؽ. (2)
 .7ص .الجماهركتاب , محمد البيروني (3)
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 .(1)الغايات في ائتبلؼ األىواء, والمؤدي عند التكاثر إلى التعاوف واالجتماع
: فمؤد﴾ المساواة بيف الناس ىو االختالف بين الناس في الهمم واألهوا  ـ3ـ 6

 مؤد﴾ العيش منفردًا, وىو فساد نظاـ الحياة ومف ثـَ اليبلؾ. نفسو
فمف رحمة ا بعباده أْف خالؼ بينيـ في األىواء, حتى ال يتفقوف عمى اختيار 

 .(2)عمؿ أو كسب واحد ويضيع ما دونو مف الصنائع
: بما أف الناس مضطروف لبلجتماع؛ ألنيـ ُخمقوا مختمفيف العم  الحرفي تقسيم ـ4ـ 6

االختيارات وقبوؿ األعماؿ, فيـ محتاجوف لبعضيـ بعضًا, فيختص كؿ منيـ في 
 بحرفة, فتحصؿ الكفاية لمجماعة بأعماؿ الجميع.

إذ بعد اجتماعيـ واتخاذىـ المدف والقر﴾ يتوجو كؿ واحد لصنعة يرغبيا, فمنيـ 
 .(3)َمف يعمؿ بالزراعة, ومنيـ َمف يعمؿ بالتجارة, و خر بالصناعة, وىكذا

التخصص الميني ىو أقدـ أشكاؿ ظاىرة تقسيـ العمؿ التي عرفيا اإلنساف, وىذا 
ثـ تدرَّج إلى مرحمة تالية جر﴾ فييا تجزئة النشاط اإلنتاجي إلى مراحؿ متتالية, وقاـ 
كؿ فرد فييا بإحد﴾ جوانب العمؿ اإلنتاجي؛ كتخصص بعضيـ في جمع القطف 

 .(4)وصناعة المبلبس وبعضيـ في ندفو وبعضيـ في حمجو وبعضيـ في نسجو
  :في القوانين االقتصادية البيرونيإسهامات ـ 7

يسعى اإلنساف مف وراء دراسة الظواىر االقتصادية لموصوؿ إلى القانوف الذي 
يفسر ىذه الظاىرة, والقانوف االقتصادي ىو الصمة الداخمية الضرورية موضوعيًّا بيف 

يفيا واستخداميا في تأميف وتمبية الظواىر, واليدؼ مف الوصوؿ ليذه القوانيف توظ
 .(5)حاجات الناس االقتصادية

                                 
 .6ص .هرالجما, محمد البيروني انظر: (1)
 .6ص .المرجع السابؽ (2)
 .6ص المرجع السابؽ. (3)
التحميمي الكتاب األو  تحديد أثمان السمع أساسيات االقتصاد  ـ ػػػ1966 ,إسماعيؿ هاشمانظر:  (4)

فقه  ـ ػػػ1988 ,كماؿ يوسؼ محمد .251صالثانية, دار النيضة العربية ببيروت, . الطبعة والخدمات
 .145ص. الطبعة األولى, دار القمـ بالكويت, اط الخاصالنش االقتصاد اإلسالمي

حقوؽ الطبع د/ط, . السياسي مقدمة في العموم االجتماعيةاالقتصاد  د/ت ػػػ ,مصطفى الكفري انظر: (5)
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وأشارت نصوص كتاب "الجماىر" لبعض تمؾ القوانيف االقتصادية, مثؿ: قانوف 
 اليد الخفية في التوازف االقتصادي, وقانوف تناقص المنفعة في نظرية القيمة.

المدارس الفكرية إليو : وىو أوؿ وأقدـ قانوف اقتصادي وصمت اليد الخفية ـ1ـ 7
)الفزيوقراط(, ويقـو عمى مبدأ تحقيؽ التوازف االقتصادي بشكؿ طبيعي االقتصادية

 تمقائي, ودوف تدخؿ في النشاط االقتصادي الحر لؤلفراد.
فيتحقؽ التوازف االقتصادي الكمي)المصمحة العامة( بسعي كؿ فرد لتحقيؽ 

 .(1)بيف ىاتيف المصمحتيف مصمحتو الخاصة, وكَأف ىناؾ يدًا خفية تحقؽ التوافؽ
أشار البيروني إلى أف اإلنساف يقصد مف النشاط االقتصادي تحقيؽ مصمحتو 
الشخصية, وأنو يقدـ بطبعو قضاء حاجات نفسو في بادئ األمر, ثـ تتحقؽ مصالح 

ونْفس اإلنساف أقرب قريب منو, وُأولى َمف »َمف حولو عبر قصده األوؿ. قاؿ البيروني:
الخير ليا, وبعدىا ما طاؼ ليا مف موافقتيا أدناىا فاألدنى؛ مف ممبس  تُقدَّـ في طمب

يماس بدنو ويباشر بشرتو, وِكفٍّ يحيط بو, وخادـ يقـو لحاجاتو, ومطعـ ومشرب في 
 .(2)«أوانيو و التو

: وىو أحد القوانيف التي فسَّرت القيمة مف جانب الطمب, وىو المنفعة تناقص ـ2ـ 7
 ـ/.1871/اد "الكشؼ الكبير", وكاف ذلؾ عاـاالقتصما أطمؽ عميو في عمـ 

وتقـو ىذه المحاولة عمى فكرة تناقص المنفعة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ كمما 
زادت الكمية التي يحصؿ عمييا مف السمعة, وكؿ وحدة يستيمكيا الفرد مف سمعة ما 

لية إلى أْف تحقؽ لو منفعة أكبر مف المنفعة التي يحصؿ عمييا مف استيبلؾ وحدة تا
 يصؿ إلى حد اإلشباع.

وبالتالي, يكوف المستيمؾ مستعدًا لدفع ثمف أعمى مقابؿ الحصوؿ عمى الوحدات 
األولى مف السمعة, وينخفض ىذا االستعداد بشكؿ تدريجي كمما استيمؾ وحدات 

                                                                             
 .63محفوظة لد﴾ المؤلؼ, ص

 .252ص .اإلسالمي الفكر االقتصادي, رفيؽ يونس المصريانظر: ( 1)
 .18ص .هرالجماكتاب , محمد البيروني( 2)
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 .(1)أخر﴾
سبؽ أبو الريحاف عمماء االقتصاد في مبلحظتو تناقص المنفعة كمما استمر 

مع بتناوليا, فالمقمة األولى ىي غاية ما يشتيى الجائع, ثـ تتناقص المنفعة  المستيمؾ
وأما المذات البدنية بالتحقيؽ معقبة اآلالـ, مؤدٍّية إلى »توالي المقيمات األخر﴾, فقاؿ:

االسقاـ, تُػمؿ إذا دامت, وتؤذي إذا أفرطت, يكفيؾ دليبًل عميو طيب الطعاـ, فإف غاية 
ئمو, ثـ ترجع القيقر﴾ متناقصًا إلى أْف تبمغ في أواخره إلى حد ما تشتيي منو في أوا

 .(2)«ُيفضي إلى الغثياف والتيو ع
 :إسهامات البيروني في نظرية الثمنـ 8

رأ﴾ البيروني أنو بعد مرحمة تقسيـ األعماؿ بيف الناس في المدف والقر﴾, وظيور 
 الحرؼ والصناعات, تأتي مرحمة التبادؿ االقتصادي.

مرحمة التبادؿ في النشاط االقتصادي بظيور الحرؼ والصناع أواًل, ثـ  وُتسبؽ
بالرغبة في تقديـ الفائض اإلنتاجي لآلخريف مقابؿ الحصوؿ عمى ما يسد حاجتو مف 

 [.43]الزخرؼ: فائضيـ اإلنتاجي ثانيًا, قاؿ ا تعالى:﴿لٍَّيتَِّخَذ َبْعُضُيـ َبْعَضًا ُسْخِريًّا﴾
 يدـو وال يستقيـ مالـ يكف قائمًا عمى العدؿ وىو األثماف والتسخير بيف الناس ال

. فأساس نظرية الثمف عند البيروني تقـو عمى استبعاد التبرع, (3)مف الذىب والفضة
 وتحقيؽ العدؿ في التبادؿ بواسطة الدينار والدرىـ.

, ثـ عرض البيروني لمعوامؿ المحددة لؤلثماف, عندما تحدث عف قيـ الجواىر
, األمكنةما قيـ الجواىر؛ فميس ليا قانوف ثابت عمى حاؿ ال يتغير باختبلؼ فأ»فقاؿ:

ف األزمنةوُمضي  فييا  هوى الرؤسا بحسب األمزجة, وانحطاطيا إلى  الشهوات, وتمو 
الموجبتيف فييا تداوؿ العزة  الكثرة والقمةوابتياعيا إياىـ, ثـ حدود أحواليا مف جية 

                                 
د/ط, دار . )الجز  الثاني( نظرية القيمة والتوزيع مبادئ االقتصاد السياسي ـ ػػػ2007 ,سيد بدويانظر:  (1)

 .34-31صالنيضة العربية بالقاىرة, 
 .14ص .لجماهراكتاب , محمد البيروني (2)
 .8-7ص .الجماهر كتاب ,محمد البيروني انظر: (3)
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 .(1)«والذلة
ف بيذا النص أىـ أركاف "نظرية الثمف" في عمـ االقتصاد, استوعب أبو الريحا

ويعد مف أقدـ وأوضح النصوص االقتصادية في موضوع "نظرية القيمة", فأكد عمى 
نسبية نظرية األثماف, وتأثر السعر ارتفاعًا وىبوطًا بالزماف والمكاف والرغبة والكثرة 

 والقمة.
سبؽ « ابتياعيا إياىـوانحطاطيا إلى ىو﴾ الرؤساء فييا و »قولو:وفي 

اقتصادي لما يعرؼ في عمـ االقتصاد "بسمع التفاخر", مثؿ الجواىر والتحؼ, فمثؿ 
ىذه السمع ليا جاذبية عند بعض األغنياء محبي الظيور لمجرد أنيا مرتفعة السعر, 
وبالتالي ُتشبع رغبتيـ بالتفاخر بامتبلكيا أماـ باقي الناس. فيعمؿ قانوف الطمب في 

السمع بعكس قانوف الطمب في السمع األخر﴾, إذ يؤدي انخفاض سعرىا إلى مثؿ ىذه 
 .(2)انخفاض الكمية المطموبة منيا, ويترتب عمى ارتفاع سعرىا زيادة ىذه الكمية

كما عرض البيروني ألثر البدائؿ في السعر, وىو ما يعرؼ بمصطمح "المرونة" 
قمعي عوضًا عف الرصاص اقتصاديًّا, فذكر أف أىؿ الصيف يستعمموف الرصاص ال

 .(3)األسرب؛ لعزة األسرب في أرضيـ
وأشار إلى دور المناخ الطبيعي في األسعار, فالببلد التي يتوافر في ترابيا 
الرصاص األسرب يكوف رخيصًا مسترذاًل, مثؿ ببلد خراساف والعراؽ, والببلد التي 

 .(4)ليس بيا معدف يكوف عزيزًا, مثؿ نواحي الشرؽ
ى دور االحتكار الناجـ عف خمؽ اختبلؼ شكمي في مواصفات كما أشار إل

)المنافسة االحتكارية(, لسمعة صفة التجانس بنظر المستيمؾالسمعة يؤدي إلى فقداف ا
فالياقوت تتفاضؿ أثمانو بحسب اختبلؼ صفاتو التي ىي جودة الصبغ, ووفورة وكثرة 

                                 
 .49ص .الجماهركتاب , محمد البيروني( 1)
. د/ط, كمية االقتصاد بجامعة حمب, الجزئي التحمي  االقتصادي ـ ػػػ2008 ,خالد بحبوح وآخرون انظر: (2)

 .95ص
 .260ص .الجماهركتاب , محمد البيروني انظر: (3)
 .258ص .المرجع السابؽ (4)
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 .(1)الماء والشعاع, والنقاء مف العيوب
الجودة" في األثماف, وىما و استعماؿ مصطمحي "الندرة ػ  ولمبيروني سبؽ في

 .(2)المصطمحاف المتداوالف في "نظرية القيمة" المعاصرة
 إسهامات البيروني في النظرية النقدية:ـ 9

تحدث البيروني عف النظرية النقدية في أماكف ومناسبات عديدة مف كتاب 
السياسة النقدية, استنبط معالميا مف "الجماىر", وقدَّـ نظرية شبو متكاممة عف النقود و 

 نصوص القر ف الكريـ, لـ يسبقو إلييا أحد, ولـ ُيِضؼ عمييا كثيرًا َمف جاء بعده.
 .تقسيم المعامالت إلى: معاممة طبيعية، ومعاممة وضعية ـ1ـ 9
وىي المعاممة بالمقايضة, وىي التبادؿ بالسمع, فيقدـ كؿ  :المعاممة الطبيعية ـ1ـ 1ـ 9

ف المتعاوَضيف لآلخر سمعة مقابؿ تنازلو لو عف سمعتو. وىي أقدـ صور واحد م
 التبادؿ التي عرفتيا البشرية.

إالَّ أف »بقولو: لكف صعوبات التبادؿ بطريؽ المقايضة التي عبر عنيا البيروني
ا عند اآلخر ىذه . (3)«كثرة اآلراب, وتبايف أوقاتيا, واستغناء الواحد أحيانًا عمَّ

 أت الناس إلى االنتقاؿ لمتبادؿ بطريؽ المعاوضة الوضعية.الصعوبات ألج
: وىي المعاممة القائمة عمى طمب األثماف العامة)الذىب المعاممة الوضعية ـ2ـ 1ـ 9

 والفضة( بدؿ األعواض الخاصة)السمع(.
فوقع اختيار الناس مف بيف المعادف عمى الذىب والفضة لمقياـ بوظيفة الثمنية؛ 

حسف الشكؿ, والندرة, واالستمرارية, والتجزئة والسبؾ, والقابمية لمنقش)السٍّكة(. قاؿ ل
فاختاروا ليا ما راؽ نظره ورواءه, وعزَّ وجوده, وطاؿ بقاؤه, ثـ انقاد لمتعظيـ »:البيروني

بالتوحيد, والتصغير بالتجزئة والتبديد, والتختـ  بالتنقيش والتصوير, متردٍّدًا بيف صنوؼ 
 .(4)«ئات والصور, ثابت ىيواله ومادتواليي

                                 
 .29ص .المرجع السابؽ (1)
 .160ص .المرجع السابؽ (2)
 .7ص .هرالجماكتاب , محمد البيروني( 3)
 .7ص .المرجع السابؽ (4)
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وترتب عمى اختيار الناس الذىب والفضة مف بيف سائر الفمزات لؤلثماف حب 
القموب ليما, والحرص عمى ادخارىما واالستكثار منيما, وجؿَّ محمَّيما مف الشرؼ 

عاف واألبَّػية وضعًا ال طبعًا, واصطبلحًا فيما بينيـ ال شرعًا؛ ألنيما حجراف ال ُيشب
 بذاتيما مف جوع, وال يروياف مف صد﴾, وال يدفعاف بأسًا, وال يقياف مف أذ﴾.

ـْ َوَتَكاُثٌر  قاؿ ا تعالى:﴿اْعَمُموا َأنََّما الَحَياُة الد ْنَيا َلِعٌب َوَلْيٌو َوِزيَنٌة َوتََفاُخٌر َبْيَنُك
ِلمنَّاِس ُحب  الشََّيَواِت ِمَف النٍَّساِء :﴿ُزيٍَّف أيضاً  [, وقاؿ20ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلْواَلِد﴾]الحديد: 

َمِة َواألَْنَعاـِ َوالَحْرِث َذِلؾَ  ِة َوالَخْيِؿ الػُمَسوَّ  والَبِنيَف والَقَناِطيِر الػُمَقْنَطَرِة ِمَف الذََّىِب َوالِفضَّ
 [. 14َمتَاُع الَحَياِة الد ْنَيا َواُ ِعْنَدُه ُحْسُف الػَمَئاِب﴾] ؿ عمراف: 

ما لـ ُينتفع بو في غذاء يقيـ الشخص ويبقي النوع, وفي ممبوس يدفع بأس وكؿ 
الناس ويقي أذ﴾ الحر والبرد, وفي ِكفٍّ ُيعيف عمى ذلؾ ويقبض بو الشر فميس بمحمود 
نما ُحمد بالعَرض وضعًا إذا حصؿ بو ما يضطر إليو وأعوز بغيره, ولذلؾ  طبعًا, وا 

ناجح في المآرب, ونطؽ التنزيؿ بما تعارفوا بو, سموه خيرًا كالمطمؽ؛ الحتوائو عمى الم
ـُ الػَمْوُت ِإْف َتَرَؾ َخْيَرًا﴾]البقرة:  ـْ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُك [, 180قاؿ ا تعالى:﴿ُكِتَب َعَمْيُك

﴾]القمـ:  نَُّو ِلُحبٍّ الَخْيِر أيضاً  [, وقاؿ12وقاؿ:﴿مَّنَّاٍع ِلْمَخْيِر ُمْعَتٍد َأِثْيـٍ :﴿َواِ 
[, وجر﴾ عمى األلسف أف الجائد بالدرىـ جائد بجميع الخير؛ ألنيا 8]العاديات: َلَشِديٌد﴾

ْف لـ يكف ذلؾ في طبعو  .(1)في ضمنو, وا 
: رأ﴾ أبو الريحاف أف مفيـو الكنز في قولو تعالى:﴿َوالَِّذيَف وظائف النقود ـ2ـ 9

َة َواَل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِؿ ا ﴾]التوبة: َيْكِنُزوَف الذََّىَب َوالِفضَّ [, 34ِ َفَبشٍّْرُىـ ِبَعَذاٍب َأِليـٍ
انقطاع االنتفاع بالذىب والفضة, وردىما إلى مثؿ حاليما األولى في باطف األرض, 

 .(2)وقد شبو البيروني ىذا العمؿ برد األِجنَّة مف المشيـ إلى الرحـ لؤلـ
ما خمقيما لو في»:وبحسب ىذا التفسير لمكنز يكوف معنى "في سبيؿ ا" في اآلية

 .(3)«مف انتفاع الناس بترد دىما في أيدييـ أثمانًا لمصالحيـ

                                 
 .9-7ص .الجماهركتاب , محمد البيروني انظر: (1)
 . 10ص .المرجع السابؽ (2)
 .10ص .الجماهركتاب , محمد البيروني (3)



  2017لعاـ    14ب     سمسمة العمـو القانونية والشرعية    العددمجمة بحوث جامعة حم

13 

أْف تكوف وقد بنى البيروني عمى تفسيره السابؽ لآلية أف النقود ال تصمح 
الذىب والفضة إذا ُأخرجا مف معادنيما صارا كالزروع »مستودعًا لمقيمة, فقاؿ:

وأنفاقيا, وكذلؾ ىذا الماؿ ليس لو  المحصودة واألنعاـ المذبوحة ال يسوغ غير أكميا
بعد االستنباط غير الطبع عينًا ووِرقًا, وترديده في األيدي عمى َحسبة تجارة, أو إيتاء 

 .(1)«حقوقو
ورأ﴾ البيروني أف المعنى الذي ألجمو حـر شرب الماء في أواني الذىب والفضة 

ُخمقا ليا, واتجاه قوؿ  ىو انقطاع النفع العاـ بيما, وصرفيما عف وظيفة الثمنية التي
ـْ َفَمُيَغيٍُّرفَّ َخْمَؽ اِ﴾]النساء:   .(2)[119الشيطاف عميو﴿َوأَلَُمَرنَُّي

يتبلقى الرأي الذي قدمو البيروني عف وظائؼ النقود مع النظرية الكمية, فكبلىما 
ير﴾ أف دور النقود في النشاط االقتصادي يجب أْف يبقى حياديًّا عبر قياميا بوظيفة 

لتبادؿ فقط. فالطمب عمى النقود ىو طمب مشتؽ مف الطمب عمى السمع؛ ألف النقود ا
 .(3)ال تصمح لوظيفة االدخار

: أودع ا الذىب والفضة أرحاـ األرضيف تحت الرواسي السياسة النقدية ـ3ـ 9
ْيَيا ِمف ُكؿٍّ الشامخات قبؿ خمؽ البشر, قاؿ ا تعالى:﴿َألَقْيَنا ِفْيَيا َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا فِ 

[. فجعؿ بطوف األرض خزائف لؤلثماف التي جمع عمييا 19جر: َشْيٍء مَّْوُزوٍف﴾]الحِ 
مصالح الناس في المعاش, وىداىـ إلى الذىب والفضة فاستخرجوىما مف معادنيما, 
ووكَّؿ السياسة بيما ليحفظوىما مف تمويو الخونة, ولييذٍّبوىما عف األدناس بالسبؾ 

وىذا وأمثالو ىو المحوج ُأولي الرياسة إلى مراعاة شروط »:البيرونيوالطبع. قاؿ 
 .(4)«السياسة, ليستحقوا اسـ الخبلفة في الخمؽ, وسمة الظؿ في األرض

 

                                 
 .10ص .المرجع السابؽ (1)
 .30ص .الجماهركتاب , محمد البيروني انظر: (2)
جامعة بكمية االقتصاد واإلدارة . د/ط, نقود لذاتها؟ه  ُتطمب ال ـ ػػػ2005 ,يونس رفيؽ المصري انظر: (3)

 .3ص, الممؾ عبد العزيز
 .229-228, 8-7ص .الجماهركتاب , محمد البيروني( 4)
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 :ـ إسهامات البيروني في المالية العامة14
تدرس المالية العامة موارد الدولة ونفقاتيا وموازنتيا, وما يتصؿ بيما مف 

 ر﴾ تتفرع عنيما كالموازنة العامة.موضوعات اقتصادية أخ
فأكد البيروني عمى حاجة الدولة لمماؿ أكثر مف حاجة األفراد, إذ يتوقؼ عمى 

 .(1)الماؿ تسيير أعماليا, واجتماع كممة أىميا حولو
ورجح الرأي القائؿ بعدـ ادخار الدولة لمفائض, وأف كنزه يكوف بتفريقو في 

ضبلء المموؾ يجمعوف األمواؿ في بيوتيا مف وجوىو, فقد كاف الخمفاء الراشدوف وف
 .(2)المساجد, ويجمبونيا مف أجؿ وجوىيا, ثـ يكنزونيا بالتفرقة

ىجر الراحة لراحة المسوسيف في »مع مفيومو لئلمارة والرئاسة, وىيوىذا يتوافؽ 
تعاب البدف في الذياد عنيـ وحمايتيـ في أىمييـ  إنصاؼ مظموميـ مف مظالميـ, وا 

نصاب النفس في إنشاء التدابير لمقتاؿ دونيـ, والذب عف وأمواليـ ود مائيـ, وا 
جميورىـ, وما يجمعونو لو مف الوظائؼ المقسَّطة بينيـ كاألجرة المفروضة لحارس 

 .(3)«المحمَّة
وذكر ما كاف مف عادة المموؾ في اإلسبلـ مف إىداء الكعبة ما استحسنوه مف 

مى ا عميو وسمـ في تعميقو البرسـ الذىبي الذي األمواؿ تعظيمًا ليا, تأسٍّيًا بالنبي ص
أىداه إليو باذاف الفارسي مف اليمف عند إسبلمو, ُيريو التبرؤ مف المجوسية وترؾ 

 .(4)رسوميا
جماع رأي المسمميف عمى تخصيص  وذكر قصة األسبلب يـو موقعة نياوند, وا 

رؼ ثمنيا في عمر رضي ا عنو بيا دونيـ, وكيؼ أمر بردىا إلى العراؽ, وص
 .(5)عطية المسمميف

                                 
 .26ص .الجماهركتاب , محمد البيرونيانظر: ( 1)
 .30-29ص .المرجع السابؽ (2)
 .30ص .لجماهركتاب ا, محمد البيروني( 3)
 .67-66ص .ماهرالج, محمد البيروني انظر: (4)
 .69-68ص .المرجع السابؽ (5)
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 :ـ إسهامات البيروني في تاريخ الوقائع االقتصادية11 
جمع التاريخ االقتصادي بيف ركني األفكار والوقائع االقتصادية, فدراسة ي

الوقائع االقتصادية جزء مف التاريخ االقتصادي, وىي ال تقؿ في أىميتيا عف دراسة 
 األفكار االقتصادية.
التي ذكرىا البيروني مسألة ابتبلع النعامة لمياقوت حكاية عف  فمف الوقائع

خراج الجوىر مف قانصتيا, 869-767الجاحظ) ـ(, وكيؼ أسرع صاحبيا لذبحيا وا 
وقد نقص وزنو وحسف لونو؛ ألف حرَّىا قاـ لو مقاـ النار الحامية. ثـ قاؿ أبو 

المطارحة, حتى ُسئؿ  ولوال أف ىذا كاف أمرًا مشتيرًا لما صار مف مسائؿ»الريحاف:
الشافعي رضى ا عنو عنيا, فأجاب: إني لست في أمر صاحب الجوىر بشيء, 
لكنو إْف كاف كيٍّسًا عدا عمى النعامة وذبحيا, واستخرج جوىره منيا, ثـ ضمف 

 .(1)«لصاحبيا فضؿ ما بيف قيمتيا حيَّة ومذبوحة
ـ الدولة األموية وأوائؿ ومف الوقائع التي ذكرىا البيروني غزارة الجواىر في أيا

وليذا قاؿ الشافعي في », ثـ قاؿ:الدولة العباسة, حتى قالوا إنو كاف ُيعمؿ منيا أوافٍ 
كتاب "حرممة": ال يجوز استعماؿ أواني الياقوت والبمور؛ ألف قيمتيا قيمة الذىب, 

ى والسرؼ فييا أكثر مف السرؼ فيو. وقاؿ في "األـ": إف استعماليا مباح؛ ألف المعن
 .(2)«خص الذىب والفضة بالمنع

ونقؿ حادثة كسر الحجاج بف يوسؼ أواني الذىب والفضة بأرض العراؽ وفارس, 
 .(3)وشدَّد في حظر الشرب بيما

تقدـ دراسة الوقائع االقتصادية خدمة جميمة لمفقو اإلسبلمي عامة, وتاريخ 
ـ الفقيي, التشريع اإلسبلمي بشكؿ خاص, فيي تساعد عمى تحديد زمف ظيور الحك

 وتكييفو وتأصيمو, والدواعي السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية التي أنتجتو.
 

                                 
 .41ص .الجماهركتاب , محمد البيروني( 1)
 .55-54ص .المرجع السابؽ (2)
 .264ص .الجماهركتاب , محمد البيروني انظر: (3)
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 :ـ تفسير البيروني لمدفائن الضائعة في باطن األرض12
أرجع البيروني ممكية الدفائف الضائعة في بطف األرض لطبقيف مف الناس: أىؿ 

 المسكنة وأىؿ السمطنة.
لمساكيف في القوت عمى السؤاؿ يغنييـ عف الشراء, : إف اعتماد االمساكين ـ1ـ 12

فبل ينقص ليـ بيذه الحاؿ رأس ماؿ, ويأخذوف في جمع االثماف, وليس ليـ أميف غير 
 األرض؛ ألنيا تؤدي ما ُتستوَدع, وبأمانتيا جر﴾ المثؿ, فقيؿ:  مف مف األرض.
 .(1)وناً وال تسمح نفس المسكيف عندما يأتيو الموت مف اإليصاء بو, فيبقى مدف

: المموؾ أحوج الناس إلى جمع األمواؿ, فيعد وف الذخائر لمُعدد, السالطين ـ2ـ 12
نوف األمواؿ في القبلع والمعاقؿ, ويكوف الحمؿ إلييا مستورًا, ويتوسط النََّقمة  ويحصٍّ

 والحفظة بينيـ وبينيا, ويحتاجوف معيا إلى خبايا ال يطمع عمييا غيرىـ.
شروط الحفظ, فيفوز النََّقمة والحفظة بالمذخور, وال يقؼ فربما أغفؿ الممؾ بعض 

 الممؾ عمى الحاؿ إالَّ عند حاجتو ليا, فبل يجد غير حساب بيموؿ.
ثـ يعرض لممدََّخر حاالت تبقى الكنوز تحت االرض, وال توجد إالَّ اتفاقًا, أو 

 .(2)بحاؿ مف حوادث السيوؿ وغيرىا تدؿ عميو
 :ـ الخاتمة13

 االستنتاجات اآلتية: وصؿ البحث إلى
المشكمة االقتصادية مف السنف اإلليية االقتصادية التي ير﴾ البيروني أف  ـ1ـ 13

 تحكـ االجتماع البشري.
جزء عند البيروني ىو القياـ بالنشاط االقتصادي لحؿ المشكمة االقتصادية  ـ2ـ 13

 رض.مف التكاليؼ التي ُعيد لئلنساف القياـ بيا بموجب االستخبلؼ في األ
وراء تفسير كثير مف الظواىر  عند البيروني يقؼ العامؿ االقتصادي ـ3ـ 13

 االجتماعية كالتمدف.

                                 
 . 27ص .المرجع السابؽ (1)
 .28-27ص .المرجع السابؽ (2)
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اعتمد البيروني في كثير مف تحميبلتو االقتصادية التي قدميا عمى  يات مف  ـ4ـ 13
 القر ف الكريـ.

ليا بيف السمع والنقود مف حيث القيمة االستعمالية, فالسمع البيروني فرؽ ي ـ5ـ 13
 قيمة استعمالية وقيمة تبادلية, أما النقود فميس ليا غير وظيفة التبادؿ.

: ىو إبعاد الذىب والفضة عف وظيفة الثمنية, عند البيروني الكنزمفيـو  ـ6ـ 13
 باالدخار أو االستعماؿ السمعي.

ـ( عف "النظرية 1126-يعود الفضؿ في اآلراء التي قدَّميا محمد الغزالي)... ـ7ـ 13
 قدية" لمبيروني, فمـ يأتي بجديد ُيذكر عمى ما قدَّمو البيروني.الن

أدخؿ البيروني لنظرية السعر محددات أخر﴾ جديدة, غير "الرغبة" التي سبقو  ـ8ـ 13
 ـ( في كتاب "الخراج".798-731إلييا يعقوب بف إبراىيـ)أبو ُيوسؼ()

بة الماجستير أدعو الباحثيف المتخصصيف في االقتصاد اإلسبلمي مف طم ـ9ـ 13
 والدكتوراه لمكتابة حوؿ أفكار البيروني االقتصادية التي ضمَّنيا كتبو األخر﴾.
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. فقه االقتصاد اإلسالمي النشاط الخاص ـ ػػػ1988 ,كماؿ يوسؼ محمد .14
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مبادئ االقتصاد السياسي )الجز  الثاني( نظرية  ـ ػػػ2007 سيد, بدوي .16
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