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 في كتاب الفكر االقتصادي عند ابن النفيس
 "الرسالة الكاممية"

 

 *تيسير عبد اهلل الناعس د.
 الممخص

ودراستيا ذلك تناول البحث استنباط األفكار االقتصادية التي عرضيا ابن النفيس في كتاب "الرسالة الكاممية"، 
من جممة المصادر االجتماعية التي اطمع عمييا ابن خمدون وأفاد منيا في كتابة مقدمتو  الذي يعد  الكتاب 

 الشييرة في عمم العمران البشري.

وقد اشتمل الكتاب عمى عدد من األفكار االقتصادية في موضوعات اإلنتاج والتبادل والـِممكية والتوزيع والمالية 
 العامة:

إلنتاج المنفعة المكانية ا ابن النفيس إلى المنفعة أو زيادتيا، فأدخل ـ شمل مفيوم اإلنتاج عمميات إنشاء
الناتجة عن نقل الشيء من مكان توافره وكثرتو إلى مكان آخر )التجارة(، والمنفعة الشكمية التي من شأنيا 

والمنفعة شكل المادة؛ لتكون مالئمة لقضاء حاجات اإلنسان،  إلىإنشاء المنفعة أو زيادتيا عبر إدخال تغيير 
 ضرورة تقسيم العمل الحرفي في العمميات اإلنتاجية.إلى التممكية التي تسيل عممية التبادل. وأشار 

ضرورة اجتماعية يفرضيا التخصص في األعمال لتداول بوصفو ـ وعرض لموضوع التبادل بالمعاوضة 
لناشئ عن االختالف بين المتعاممين الفوائض اإلنتاجية بين األفراد، كما أشار إلى تعارض المصالح أو التنازع ا

 نسبة أثمان األشياء موضوع التبادل. في

ـ وتحدث عن أسباب الـِممكية الخاصة ووسائل حمايتيا؛ فقسم أسباب الـِممكية الخاصة إلى ما يجري بالتداول 
لى ما يكون برفع االستيالء كالِعتق، ودعا إلى ضرورة فرض تشريعات اقتصاد ،كالبيع واإلجارة ية لحماية وا 

 الـِممكيات الخاصة.

 ـ وأشار إلى نوعي التوزيع، وأكد ضرورة التوزيع التوازني )الشخصي( لتمويل المشروعات التعميمية والصحية.
يرادات استثنائية كالضرائب،  ـ كما عرض لإليرادات والنفقات العامة، وقسم   اإليرادات إلى إيرادات دورية كالزكاة، وا 

 .وغرضو عمى حدة دار إيبما يراعي خصوصية كل  اتدار يق العامة ليذه اإلوحدد ِوجيات اإلنفا
 الكممات المفتاحية: الفكر االقتصادي، اإلنتاج، تقسيم العمل، التبادل، الـِممكية الخاصة، التوزيع، المالية العامة.

                                                           
 الشريعة جامعة دمشق.كمية -قسم الفقه اإلسالمي وأصوله *
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 :مشكمة البحث
 ما يأتي:تبدو مشكمة البحث في

 دراسة االفكار االقتصادية التي عرض ليا ابن النفيس في كتاب "الرسالة الكاممية". -أ

 الكشف عن إسيامات ابن النفيس في عمم العمران الذي اشتير بو ابن خمدون. -ب

ور الوسطى، وتوظيف ىذه األفكار  في دراسة تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي في العص اإلسيام -ج
 صاد اإلسالمي. تأسيس عمم االقتفي 

 :أىمية البحث
 ما يأتي:تبدو أىمية البحث في

الذ ب عن نتاج العصور الوسطى لمحضارة العربية اإلسالمية في المجال االقتصادي، وبيان غمط  -أ
 التعميم السمبي الذي وصمت بو الدراسات الغربية حال الفكر االقتصادي المقدم في تمك الحقبة.

من عمم االقتصاد،  اً جزءبوصفو صاد أصبح يدرس تاريخ أي عمم جزءًا من العمم، فتاريخ االقت يعد   -ب
وىذا يعني أن معالجة خمل االنصراف الكمي عن الدراسات التاريخية االقتصادية ىو مسؤولية 

 الباحثين االقتصاديين.

القدرة عمى إبداع أفكار  ىاوتطور  ئيااألفكار االقتصادية ونشو يتيح االطالع عمى أساس والدة  -ج
 اقتصادية في الحاالت التي تتشابو مع ظروف األفكار االقتصادية الماضية.

إمكانية وجود عمم  فيتسيم دراسة تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي في تجاوز مرحمة االختالف  -د
 االقتصاد اإلسالمي إلى البدء بتكوين النظريات االقتصادية اإلسالمية.

 :حثأسئمة الب
 حاول البحث اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
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 ىل أنتجت الحضارة العربية اإلسالمية فكرًا اقتصاديًّا في العصور الوسطى؟ -أ

 ما األفكار االقتصادية التي تضم نيا كتاب "الرسالة الكاممية" البن النفيس؟ -ب

 ما أثر الفكر االقتصادي البن النفيس في الدراسات االجتماعية التي جاءت بعده؟ -ج

 :أىداف البحث
 سعى البحث لتحقيق األىداف اآلتية:

 األفكار االقتصادية البن النفيس في كتاب "الرسالة الكاممية". استنباط -أ

 في تأسيس عمم العمران.فاد منيا ابن خمدون أاالقتصادية البن النفيس التي  بيان األفكار -ب

 .ةالمقارنة بين ما قدمو ابن النفيس من أفكار اقتصادية وبين األفكار االقتصادية المعاصر  -ج

 :فروض البحث
يكاد يكون اإلبداع في العموم االجتماعية من األمور النادرة، فقد سبق ابن خمدون في كثير مما  -أ

نفيس، فاطمع ابن خمدون عمى فكر ابن النفيس عرضو في مقدمتو في نطاق العمران البشري ابن ال
 .(1)في كتاب "الرسالة الكاممية"، وأفاد منو ونقل عنو

تتغير فمسفة إعداد الموازنة العامة في النظم االقتصادية بحسب دور الدولة بين الحياد والتدخل،  -ب
ا الدولة المتدخمة فيمكن أْن تكون فالدولة الحارسة ال تخرج عن قاعدة توازن الموازنة العامة، أم  

 الموازنة في وضع توازن أو فائض أو عجز.  

 

 

                                                           
: طبعة مزيدة ومنقحة، 3)القاىرة: الدار املصرية اللبنانية، ط األسس اإلسالمية في فكر ابن خلدون ونظرياتو( الشكعة، مصطفى، 1)

 .140م(، ص1992
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 :منيج البحث
الرسالة " قد تتبع كالم ابن النفيس في كتابحث المنيج االستقرائي واالستنباطي المقارن، فالباتبع 

المصطمحات االقتصادية ب، وحممو ثم استنبط األفكار االقتصادية المتضمنة فيو، وقارنيا "الكاممية
 الحديثة.

 :مصطمحات البحث
 ورد في البحث مجموعة من المصطمحات التي تحتاج إلى التعريف بيا:

  التبادل: ىو التنازل عن جزء من إنتاج السمعة التي قام بإنتاجيا لكي يحصل عمى السمع الالزمة
 .(1)لو

 ىو االجتماع والتعاون عمى تأمين الحاجات اإلنسانية، من الغذاء والمِّباس والمسكن  لتمد ن:ا
 .(2)وغيرىا

  التوزيع: ىو انتقال وتقسيم أو إعادة تقسيم الدخل أو الثروة بين األفراد، وفق معايير ووسائل
 .(3)عّدة

 (4)الحاجة: ىي الشعور بضرورة الحصول عمى شيء ما غير متاح . 
  (5)االقتصادية: وىي الحاجات التي يمكن إشباعيا بموارد اقتصادية ليا ثمن، مثل الغذاءالحاجات. 

 .(6)، وتتسم بعدم محدوديتياخاصةالمكية ممالتي ال تخضع لالطبيعية  وىي الثروات: ـ الموارد الحرة

                                                           
 .  52م(، ص2008)جامعة حلب: كلية االقتصاد،  التحليل االقتصادي الجزئي( حببوح، خالد وآخرون، 1)
)جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(، عرَّب عباراتو الفارسية: حسن ىاين فحص )بريوت: دار الكتب  دستور العلماء( نكري، عبد النيب، 2)

 .165، ص3م(، ج2000، 1العلمية، ط
صري، رفي  ؛ امل57-3، ص ص1، ع2م، م1984، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي( الزرقا، حممد أنس، "نظم التوزيع اإلسالمية"، 3)

 .249م(، ص2009، 1)دمش : دار املكتيب، ط الفكر االقتصادي اإلسالمييونس، 
 . 34(، ص[د.ت]مقدمة يف العلوم االجتماعية )حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،  االقتصاد السياسي( الكفري، مصطفى العبد اهلل، 4)
 .41م(، ص1999، 1)عمان: دار املسرية، ط مبادئ االقتصاد الجزئي( سليمان، يعقوب وآخرون، 5)
 . 46، صاالقتصاد السياسي؛ الكفري، 39، صالتحليل االقتصادي، وآخرون ( حببوح6)
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وارتباط الحصول ـ الموارد االقتصادية: كل جيد يمكن استعمالو في العممية اإلنتاجية، وتتسم بالمحدودية 
 .(1)عمييا بثمن

تقدير مسبق لإليرادات والنفقات العامة بما يتناسب مع دور الدولة في اإلسالم؛ ـ الموازنة العامة: 
  .(2)لتحقيق المصمحة الشرعية المناطة بيا

 الفكر االقتصادي عند ابن النفيس في كتاب "الرسالة الكاممية"

 التعريف بابن النفيس، وكتاب "الرسالة الكاممية" -1

: ىو عمي بن أبي الحْزم القْرِشي، عالء م(1888 -...ىـ/687 -...) التعريف بابن النفيس -1 -1
 .(4). والقْرِشي نسبة إلى قرية َقْرش من بالد ما وراء النير(3)الدِّين الممقب بابن النفيس

بدمشق، واشتير بالذكاء المفرط والذىن الخارق، حتى كان إمام أىل عصره في  ولد ابن النفيس ونشأ
عمم الطب. وتنوعت مؤلفاتو بين الطب والفقو والسيرة والعربية والحديث وغيرىا، وكان يكتب تصانيفو 
ره في الفن. ومن أشير مؤلفاتو: "الشامل" في الطب، و"شرح  من حفظو، وال يحتاج إلى مراجعة؛ لتبح 

 .(5)نبيو" في الفقو الشافعي، و"الرسالة الكاممية" في السيرة النبويةالت

                                                           
 .  46، صاالقتصاد السياسي؛ الكفري، 38، صالتحليل االقتصادي، وآخرون ( حببوح1)
". رسالة ماجستري )جامعة دمش : كلية اإلسالمي والنظم االقتصادية"تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاد الناعس، تيسري، عبد اهلل  (2)

    .11م(، ص2009الشريعة/ قسم الفقو اإلسالمي وأصولو، 
 . 58، ص7(، جم1957)بريوت: مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب،  معجم المؤلِّفين( كحَّالة، عمر رضا، 3)
 . 271، ص4م(، ج2002، 15)بريوت: دار العلم للماليني، ط األعالم( الزركلي، خري الدِّين، 4)
م(، 2003، 1، حتقي : بشار عواد معروف )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالمالذىيب، حممد،  (5)
م(، 2000، : دار إحياء الرتاث العريب، حتقي : أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى )بريوتالوافي بالوفياتخليل،  الصفدي،؛ 597، ص15ج
، 2م(، ج1987حتقي : احلافظ عبد العليم خان )بريوت: عامل الكتب،  ،طبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة، أبو بكر، 183، ص20ج
ر إحياء ، حتقي : حممد أبو الفضل إبراىيم )القاىرة: داحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة؛ السيوطي، عبد الرمحن، 188-186ص

شذرات الذىب في أخبار َمن ابن العماد احلنبلي، عبد احلي،  ؛542، ص1م(، ج1967، 1عيسى البايب احلليب وشركاه، ط –الكتب العربية 
  . 271، ص4، جاألعالم؛ الزركلي، 702، ص7م(، ج1986، 1، حتقي : حممود األرناؤوط )دمش : دار ابن كثري، طذىب
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جمع ابن النفيس ثروة واسعة، ووقف أموالو وداره وكتبو عمى البيمارستان )موضع المرضى( المنصوري 
 .(1)بالقاىرة. وتوفي بمصر وقد قارب الثمانين

تعريف موجز بكتاب "الرسالة الكاممية" في السيرة النبوية: يمثل الكتاب أحد االتجاىات في  -8 -1
كتابة السيرة النبوية في القرن السابع اليجري، وىو من المصادر األصمية الخاصة بالفالسفة وأىل 

 .(2)الكالم، وقد ساق فيو ابن النفيس بعض أحداث السيرة وفق منيج قصصي استنباطي فريد

كان الداعي لكتابة "الرسالة الكاممية" الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، بعد أْن توجو أصحاب العقائد و 
كانة السنة النبوية في نفوس إلى منظرًا الضالة إلى أحداث السيرة النبوية لتوظيفيا في خدمة آرائيم؛ 

الذي حاولوا بو الولوج إلى ذاتو المنيج ب، فرد عمييم ابن النفيس المسممين وأثرىا الفاعل في حياتيم
 .(3)ومعتقداتيم عقول الناس

 .(4)تب ابن النفيس "الرسالة الكاممية" عمى أربعة فنون، تناول فييا أغمب موضوعات السيرة النبويةر 

 الكتاب مرتين: قَ قِّ وقد ح  

 ماكس مايرىوف ويوسف شخت. قبلاألولى: من 

 .عبد المنعم محمد عمر، ومراجعة: أحمد عبد المجيد ىريدي بلقمن والثانية: 

 :إسيامات ابن النفيس في اإلنتاج -8

 البن النفيس نصوص عديدة في مجال نظرية اإلنتاج، يمكن وضعيا تحت العناوين اآلتية:

                                                           
حممود الطناحي وعبد ، حتقي : طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي، تاج الدِّين عبد الوىاب، 597، ص15ج، تاريخ اإلسالمالذىيب، ( 1)

؛ الزركلي، 702، ص7، جشذرات الذىب؛ ابن العماد احلنبلي، 306، ص8م(، ج1993، 2)الرياض: ىجر للطباعة والنشر، ط الفتاح احللو
 .271، ص4، جاألعالم

؛ 34-32(، ص[د.ت])الرياض: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة،  السيرة النبوية مصادرالزىراين، ضيف اهلل،  (2)
  www.alukah.netم(. 2013خالل القرن السابع اهلجري )عرض ونقد(، ) اتجاىات الكتابة في السيرة النبوية، صاحل، الضوحيي

)القاىرة/ وزارة  ىريدي، حتقي : عبد املنعم حممد عمر. مراجعة: أمحد عبد اجمليد نبويةالرسالة الكاملية في السيرة ال( ابن النفيس، علي، 3)
الوافي ؛ الصفدي، 4م(، ص1987: منقحة ومزيدة، 2األوقاف: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمي/ جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، ط

 . 183، ص20، جبالوفيات
 . 885، ص1م(، ج1992)بريوت: دار الكتب العلمية،  الكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي ( حاجي خليفة، 4)
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مفيوم اإلنتاج: يرى ابن النفيس أن اإلنتاج ىو الوسيمة التي يستطيع اإلنسان بيا تأمين  -1 -8
ود بيا الحيوان.حا  جاتو االقتصادية؛ ألنو لم يزود بعناصر فطرية تغنيو عن اإلنتاج كما ز 

 وىذا يجعل العممية اإلنتاجية ضرورة إنسانية تستند إلى:

 ـ الِخمقة الطبيعية التي تختمف عن باقي الدواب.

 .(1)ـ حاجة اإلنسان لمموارد االقتصادية، مثل الغذاء المصنوع

إذ يؤدي تناول "الغذاء الطبيعي" من الموارد الحرة الطبيعية إلى ع ْسر في اليضم وضرر بالجسم 
"الغذاء الصناعي" من الموارد االقتصادية حتى يكون  بو ستبدلَ إلى أْن يوخ شونة في العيش، فيحتاج 

 مالئمًا لجسم اإلنسان. 

عندما كان وحيدًا، كان يعتمد في تأمين حاجتو إلى الطعام عمى األغذية الطبيعية،  (2)فالمدعو "كامل"
تناول األطعمة الـم عد ة، يأما بعد االنتقال لحياة التمد ن والتعاون مع أبناء جنسو في توفير حاجاتو، بدأ 

ية في تجييز وانتقل من طور االعتماد عمى الموارد الحرة إلى طور االعتماد عمى الموارد الصناع
ي إن العمميات أعي أكثر لذة من الغذاء الطبيعي، الطعام، والفرق بين ىذين الطعامين أن الغذاء الصنا

 .(3)اإلنتاجية التي دخمت عمى الغذاء قد زادت من درجة نفعو عما كان عميو في حالتو الطبيعية

والعمميات اإلنتاجية التي غي رت شكل الغذاء وجعمتو صالحًا إلشباع حاجة الجوع، أو أسيمت في زيادة 
نفعيا عما كانت عميو سابقًا، ىذه العمميات اإلنتاجية تدعى بالمنفعة الشكمية. ويعرف اإلنتاج بحسبيا 

 .(4)و خمق المنافع الشكمية أو زيادتياأن  ب

                                                           
 .160، صالرسالة الكاملية( ابن النفيس، 1)
  «. الرسالة الكاملية»ومنو جاء اسم الكتاب: قبل البعثة وبعدىا،  النيب حممد صلى اهلل عليو وسلملسرية كامل: ىو الشخصية الرمزية ( 2)
 .160، صالكامليةالرسالة ابن النفيس،  (3)
)بريوت: دار النهضة  المدخل إلى أساسيات االقتصاد التحليلي الكتاب األول تحديد أثمان السلع والخدماتىاشم، إمساعيل حممد،  (4)

، 3)بريوت: دار النهضة العربية، ط مقدمة في االقتصادإمساعيل، حممد حمروس وآخرون، ؛ 244-242م(، ص1966، 2العربية، ط
يف االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية املعاصرة دراسة مقارنة )دمش : دار  عناصر اإلنتاج؛ العلي، صاحل، 176-175م(، ص1972

 .100م(، ص2000، 1اليمامة، ط
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نى آخر لإلنتاج، وىو المنفعة المكانية، وىي منفعة نقل الـم ورِّد لإلنتاج كما تحدث ابن النفيس عن مع
لخبز، من مكان إلى مكان آخر، فكما أن اإلنسان بحاجة إلى العمل واالحتراف في الزراعة أو الحرث أو ا

نقل  . ويعد  (1)تاجر يقوم بنقل ىذه الموارد من أماكن توافرىا إلى أماكن عز تياإلى كذلك ىو محتاج 
الـم ورِّدين لمسمع من صور اإلنتاج بالمفيوم المعاصر؛ لما فيو من منفعة مكانية
(2). 

 فأشار إلى حاجة الحب لمعالج ،االجتماعي ىذه األفكار عن العمرانفي مقدمتو ابن خمدون  نضم  وقد 
 .(4)بين البمدان لتجارة ونقل السمعا وتحدث عن منافع، (3)غذاءلمحتى يصمح من الطحن والعجن والطبخ 

نما تجاوزىا إلى »لم يقف األمر عند المعاني وحدىا، و  في نطاق نظرية  األلفاظ نفسيااستعمال وا 
 .(5)«االجتماع اإلنساني

تتطمب الن ْدرة النسبية تقسيم العمل: نشأت ظاىرة التخصص من حاجة اإلنسان لمتمد ن، إذ  -8-8
من  لمواجيتيا، وىذا يتطمب تعاونًا وتنسيقًا بين مجموع األفراد لمحدّ لمموارد االقتصادية السعي الجماعي 

 .(6)التفاوت بين الموارد االقتصادية المتاحة والحاجات االقتصادية

ويقوم تقسيم العمل عمى أساس التعاون بين األفراد، بأْن ي سند لكل فرد جزء من العمل يتولى القيام بو 
 .(7)العممية اإلنتاجية التي يقومون بيا معاً متعاونًا مع غيره من األفراد في 

أْن يكون اإلنسان مدنيًّا حتى يكون مع جماعة يكون لبعضيم أْن يزرع،  والبد  : »(8)قال ابن النفيس
 «.ولآلخر أْن يحرث، ولآلخر أْن يخبز، ولآلخر أْن ينقل المادة، ولآلخر ألْن يخيط الثوب ونحو ذلك

 باس إلى مرحمتين من مراحل التخصص:أر خ ابن النفيس في نص االقت

                                                           
 . 161، صالرسالة الكاملية( ابن النفيس، 1)
، عناصر اإلنتاج؛ العلي، 176-175، صمقدمة في االقتصادإمساعيل، ؛ 244-242ص ،المدخل إلى أساسيات االقتصادىاشم،  (2)

 . 100ص
خليل شحادة، راجعو: سهيل زكار )بريوت: دار  :ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس ،ابن خلدون مقدمةابن خلدون، عبد الرمحن،  (3)

 .54، صم(2001، 2الفكر، ط
 .496-494ص، ابن خلدون مقدمةابن خلدون،  (4)
 .135، صاألسس اإلسالمية في فكر ابن خلدون ونظرياتو( الشكعة، 5)
 . 161ص ،الرسالة الكاملية( ابن النفيس، 6)
 .50، صالتحليل االقتصادي، وآخرون ( حببوح7)
 .161ص ،الرسالة الكاملية( ابن النفيس، 8)
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األولى مرحمة التخصص الميني: وىي أقدم مراحل تقسيم العمل، ويقوم الفرد فييا بنشاط إنتاجي معين 
يختمف عن غيره من وجوه النشاط اإلنتاجي األخرى؛ أي: التخصص في حرفة واحدة، مثل: الزراعة أو 

 الصناعة أو التجارة.

اط اإلنتاجي: وفييا يتخصص كل فرد بجانب معين من جوانب النشاط اإلنتاجي الثانية مرحمة تجزئة النش
 .(1)المتتابعة، مثل: الغزل أو النسيج في صناعة المالبس أو صير الحديد وطرقو في صناعة الحدادة

يقوم الفرد المحترف  ِإذْ مث ل ابن النفيس لمرحمة التخصص الميني بحرفة الزراعة وحرفة الخياطة، 
بنشاط إنتاجي يختمف عن الخي اط. ومث ل لمرحمة تجزئة النشاط اإلنتاجي بالزراعة والحرث  لمزراعة

والخبز في صناعة الغذاء، إذ تحتاج صناعة الغذاء إلى تجزئة النشاط اإلنتاجي إلى حرف كثيرة من 
جوانب الزراعة والحرث والسقي والدراس والتنقية والطحن والعجن، ويتخصص كل فرد بجانب معين من 

 النشاط اإلنتاجي المتتابعة.

وقدميا بكممات ال تخرج عما ذىب إليو ابن  ،(2)أيضاً  قد تحدث ابن خمدون عن ظاىرة تقسيم العملو 
   .(3)الظواىر االجتماعية، ويقدميا بقالب جديدعن ابن النفيس  ابن خمدون يأخذف ،النفيس

 :إسيامات ابن النفيس في التبادل -3

تحقيق كل محترف في المجتمع لفائض إنتاجي يزيد عمى حاجاتو االقتصادية، ووجود ينشأ التبادل بعد 
 فوائض أخرى عند اآلخرين يرغب بالحصول عمييا لقضاء حاجاتو االقتصادية األخرى.

دفعت الصعوبات التي رافقت عممية التبادل السمعي إلى االصطالح والتعارف عمى توسيط الذىب والفضة 
بادل، فانتقل التبادل من مرحمة المعاممة الطبيعية )المقايضة( إلى مرحمة المعاممة كأثمان عامة في الت

 .(4)الوضعية )المعاوضة(، مثل البيع واإلجارة ونحوىما

 كما أشار ابن النفيس إلى القواعد االقتصادية التي تحكم عممية التبادل، وىي:

                                                           
   .50، صالتحليل االقتصادي، وآخرون ( حببوح1)
 .54، صابن خلدون مقدمةابن خلدون،  (2)
 .136، صاألسس اإلسالمية في فكر ابن خلدون ونظرياتو( الشكعة، 3)
 .162، صالرسالة الكاملية( ابن النفيس، 4)
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واقعة التبادل: تعني ىذه القاعدة أن عممية التبادل ال تتم مالم يشعر كل فرد من  فيتوافق المصالح  -أ
أطرافيا بنفع عائد عميو منيا، فالفرد ال يقدم فائض مينتو إلى اآلخرين مالم يقدم لو اآلخرون فوائض 

ئد عميو ، وكذلك لن يقدم الفرد فائض إنتاجو لآلخرين مالم يكن النفع العاإلييا صنائعيم التي يحتاج
 .(1)أو أكثر منيا نفع السمعة التي قدميا بنظره ليملمساويًا 

نسبة التبادل: وىو الثمن الذي يتفق عميو المتبادالن، فالبائع يحاول الحصول  فيتعارض المصالح  -ب
والمشتري يحاول الحصول عمى أعمى منفعة ممكنة بأقل سعر ممكن.  ،عمى أعمى سعر ممكن لسمعتو

 .(2)ين األطراففيقع التنازع ب

وتظير بعد ذلك الحاجة إلى قانون يفصل بينيم، وي جري معامالتيم عمى الوجو العدل، فتنقطع 
 .(3)المنازعة

 :إسيامات ابن النفيس في الـِممكية -4

نوع الممكية )خاصة أو عامة( السائد في المجتمع من أىم عوامل التمييز بين النظم االقتصادية  يعد  
المعاصرة؛ أي إن نوع الممكية يختصر كل القوى المؤثرة في شكل النظام االقتصادي السائد في 

 .(4)المجتمع

ا، فالممكية الخاصة ىي فيكشف شكل الممكية السائد عن نوع النظام االقتصادي ومبادئو التي يقوم عميي
، والممكية العامة ىي األصل الذي تتفرع عنو كّميا العمود الذي تقوم عميو مبادئ النظام الرأسمالي

 مبادئ النظام االشتراكي. واألمر نفسو في النظام اإلسالمي.

تفرع عنيا في النظم كميا حظي موضوع الـِممكية وما ي توومكان هودور موضوع الـِممكية أىمية إلى ونظرًا 
 باىتمام الباحثين االقتصاديين بشكل عام، والباحثين في االقتصاد اإلسالمي بشكل خاص.

 والبن النفيس إسيامات في تحديد أسباب الممكية الخاصة، والتشريعات االقتصادية التي تحمييا.

                                                           
)القاىرة: دار النهضة مبادئ االقتصاد السياسي )الجزء الثاني( نظرية القيمة والتوزيع بدوي، سيد طو، ؛ 161املرجع الساب ، ص (1)

   . 19م(، ص2007العربية، 
 . 20-19، صمبادئ االقتصاد السياسي؛ بدوي، 162( املرجع الساب ، ص2)
 .206ص ،الرسالة الكاملية( ابن النفيس، 3)
 .38، صعناصر اإلنتاج( العلي، 4)



 ت. عبداهلل الناعس                                                3102-العدد االثاني -23المجمد – مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية 

375 
 

 أسباب الـِممكية الخاصة: فر ع ابن النفيس أسباب الـِممكية إلى ثالثة فروع: -1 -4

 :(1)نقل ما ي نتفع بو من واحد إلى غيره: وىذا االنتقال يكون بإحدى وسيمتين -أ

 ـ انتقال اضطراري: كما في اإلرث.1

 ـ انتقال غير اضطراري، ويقسم إلى فرعين: 8

 األول: انتقال عين، كما في البيع.

 والثاني: انتقال منفعة، كما في اإلجارة.

 قف. استقرار ما ي نتفع بو: كما في الو  -ب

 رفع االستيالء عمى ما ي نتفع بو: كما في الِعتق. -ج

وسائل حماية الـِممكية الخاصة: يجب عمى الدولة إصدار تشريعات لحماية الممكية الخاصة، -4-8
 :(2)واقترح ابن النفيس إصدار التشريعات اآلتية

 بالباطل.االستيالء عميو و  ،ـ النيي عن الظمم وأخذ المال بغير حق1

 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.ـ 8

لى القناعة بالِبطالة. ،ـ النيي عن كل أمر يؤدي إلى االستغناء عن نفع الناس3  وا 

ـ يجب أْن يكون اجتماع الناس عمى وجو يكون لكل أحد نفع، فال يكون فييم َمن ال نفع لو إال  أْن 4
  عاجزًا بمرض أو زَمانة ونحو ذلك.يكون 

   .د منيا منافع جديدة، مثل الربا والقمارالتي ال يتول  األعمال  المعنىفي ىذا ويدخل 

 ـ النيي عن كل أمر يؤدي إلى فساد حال المال.5

                                                           
 .207ص ،الرسالة الكاملية( ابن النفيس، 1)
 . 207-206( املرجع الساب ، ص2)
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اإلقدام عمييا، فيجعل عمى كل مفسدة ما يناسبيا  عمىـ تحريم السرقة والغصب، وفرض عقوبة رادعة 6
 من العقوبة.

 ىناك مالحظتين عمى ما تقدم: ولكن  

في االقتصاد اإلسالمي، فجاء بعده ابن الرفعة  كّميا لم يذكر ابن النفيس أسباب الممكية ى:األ ول
حياء 1847-1311) م( وأضاف إلى ما ذكره ابن النفيس ما يأتي: اليبات، والوصايا، والغنيمة، وا 

 .(1)األرض الموات، والصدقات

م( فأضاف إلى ما ذكره ابن الرفعة ما يأتي: تممك المقطة 1371-1387ثم جاء تاج الدِّين السبكي )
آخر حتى ال  مال  ببشرطو، دية القتيل، الجنين يممك الغرة، خمط الغاصب المال المغصوب بمالو أو 

 .(2)يتميز، ممك الضيف لما يأكمو، والس ابي يممك الس بية بالوطء

لفظ "ي نتفع بو" مع كل سبب ناقل الممكية، فيو إشارة إلى ما يجب توافره في سمعة  اقتران الثانية:
التبادل، وىو أْن تكون السمعة تحمل منفعة مشروعة، فإذا انعدم النفع من سمعة خرجت عن نطاق 

فيو ما ال منفعة : »(3)م(1885-التبادل، وىذا ما ي عبِّر عنو الفقياء بمغة أوضح، مثل قول القرافي )...
 «.ال يجوز بيع ما ال منفعة فيو: »(4)م(1883-1146وقول ابن قدامة المقدسي ) ،«ال يضمن

 :إسيامات ابن النفيس في التوزيع -5

 ة تدخل تحت نظرية التوزيع، كاآلتي:يجد المتتبع لنصوص ابن النفيس إسيامات في عناوين عد  

 وسيمةً بوصفو عن ظاىرة تقسيم العمل بن النفيس التوزيع بالمعاوضة )الوظيفي(: في حديث ا-5-1
،  تياووسيمالمعاوضة لقضاء الحاجات االقتصادية ما يؤسس لمعنى التوزيع الوظيفي القائم عمى معيار 

 أو قاعدة الغنم بالغرم.

                                                           
، 11م(، ج2009، 1، ط، حتقي : جمدي حممد سرور باسلوم )بريوت: دار الكتب العلميةكفاية النَّبيو في شرح التنبيو( ابن الرفعة، أمحد، 1)

 .363-362، ص1م(، ج1991، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط األشباه والنظائر؛ السبكي، تاج الدِّين عبد الوىاب، 376ص
 .336، ص1، جظائراألشباه والن( السبكي، 2)
 .282، ص8م(، ج1994، 1، حتقي : حممد حجي وآخرون )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالذخيرة (3)
 .192، ص4م(، ج1968)القاىرة: مكتبة القاىرة،  المغني( 4)
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ا التبادل بالمعاوضة فيو الحالة التي تتفق مع فطرة اإلنسان في حب فالتبرع من األمور النادرة، أم  
 .(1)في إنفاقوالمال والشح 

 التوزيع الشخصي )إعادة التوزيع(: دعا ابن النفيس ليذا النوع من التوزيع بالعمل والقول: -8 -5

 ـ فأوقف أموالو وداره وكتبو لمبيمارستان المنصوري، كما تقدم في ترجمتو.

مالي دائم يصرف إلييم  إيراددارس والمشتغمين بيا؛ لتأمين ـ وطالب بإحياء نظام الوقف لصالح الم
 .(2)منو

كما طالب بالتوزيع عمى أساس السطمة االجتماعية والحاجة، مثل: النفقة عمى الزوجة، ونفقة الموسر 
 .(3)عمى قريبو الذي ال مال لو

ودافع ابن النفيس عن عدالة القيم اإلسالمية في توزيع اإلرث، وجعل نصيب الذكر ضعف نصيب 
إلناث عند التزاوج تكون نفقتين عمى أزواجين، وأما الذكور فإنيم عند التزاوج ألن ا: »(4)األنثى، فقال

 «.ينفقون عمى أنفسيم وعمى أزواجيم؛ فمذلك حاجتيم إلى المال أكثر من اإلناث

 إسيامات ابن النفيس في المالية العامة -6

 :عمى النحو اآلتي عرض ابن النفيس في مجال المالية العامة إليرادات الدولة ونفقاتيا

إيرادات الدولة: وىي الينابيع التي تستقي منيا الدولة نفقاتيا ومصاريفيا. ومن اإليرادات  -1 -6
 : (5)العامة التي ذكرىا ابن النفيس

 الجزية: وىي المال المأخوذ من أىل الكتب السماوية السابقة. -أ

 ام.الزكاة: وىي المال المأخوذ من المسممين مر ة في الع -ب

                                                           
 .227، صالرسالة الكاملية( ابن النفيس، 1)
 .219( املرجع الساب ، ص2)
 .209املرجع الساب ، ص( 3)
 .207-206الساب ، ص  املرجع( 4)
 .228-227، 211املرجع الساب ، ص( 5)



 الكاممية""الرسالة  في كتاب الفكر االقتصادي عند ابن النفيس

378 
 

الضرائب: وىي مال زائد عمى الواجبات الشرعية المعتادة، يفرضو السمطان قيرًا في حال تزايد  -ج
 النفقات؛ كحال الحروب.

 :(1)ووضع لفرض الضرائب وجبايتيا الضوابط اآلتية

نما  ـ أْن يكون فرض التحصيل صادرًا من أعمى ىرم السمطة التنفيذية؛ ألن األخذ لم يكن عن اختيار، وا 
 ره المأخوذ منو.مى سبيل الَغَمبة؛ ألنو خالف ما يؤثِ ع

 ـ تجنب الظمم والتعسف، فال يأخذ من األموال أكثر مما ىو مقد ر، فيراعي في الجباية قاعدة اليقين.

ـ أْن تكون الحاجة لممال قائمة مشروعة ضرورية، فتؤخذ الضريبة من محمِّيا وتصرف في وجييا من 
 فريضة غير دورية. غير تأخير؛ لتراعي كونيا

مقدار الفرض بأىل األموال، فيراعي في التحصيل قاعدة العدل، ورأى ابن النفيس أن تأثير   يضرَ ال  أـ 
من وانتشار السرقة والنيب في األسعار كتأثير القحط والجدب، بجامع فقد األ فيارتفاع معدل الضريبة 

 الحالتين. تاكم

دية واالجتماعية الناتجة عن اإلخالل بيذه الضوابط، وىي: كثرة وأشار ابن النفيس إلى اآلثار االقتصا
الفقراء ونقصان المعيشة وقمة األرزاق، وغالء األسعار، وىروب األموال، وكساد األسواق، وانتشار 

 .(2)السرقة ورداءة المعاممة، ونحو ذلك مما ينتج عن قمة األموال في أيدي الناس

بين اإلخالل بقاعدة العدل في الجباية وبين القحط والجدب، بجامع  ارتفاع األسعار فيوساوى في األثر 
 .(3)الحالتين تامن وانتشار السرقة والنيب في كمفقد األ

 نفقات الدولة: وىي المصادر التي تضع فييا الدولة إيراداتيا. -8 -6

 : (4)ذكر ابن النفيس وجيتين لمنفقات العامة

                                                           
 .228-227املرجع الساب ، ص (1)
 .228املرجع الساب ، ص (2)
 .242املرجع الساب ، ص (3)
 . 228، 211-210( املرجع الساب ، ص4)
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نفقات دورية: كأرزاق القائمين بالوظائف العامة من القضاة واألجناد ونحوىم، وكفاية المحتاجين من  -أ
 ىذه النفقات من اإليرادات الدورية كالزكاة. وتسد  الفقراء والمساكين ونحوىم. 

 داتىذه النفقات من اإليرا وتسد  نفقات استثنائية: تفرضيا ضرورات عامة كالحروب والكوارث.  -ب
 زيادة النفقات الضرورية. لسدّ ي مجأ لفرض الضرائب  العامة الدورية، فإْن لم تكفِ 

 :الخاتمة
 تتضمن االستنتاجات اآلتية:

من صور العمميات اإلنتاجية التي أشار إلييا ابن النفيس: تحوير الموارد الحرة بالعمل لتتحول إلى  -أ
، والمنفعة آخر )المنفعة المكانية(إلى من مكان موارد اقتصادية )المنفعة الشكمية(، ونقل السمع 

 المتحققة من التبادل )المنفعة التممكية(.

تأتي ضرورة تقسيم العمل عند ابن النفيس من تعدد الحاجات االقتصادية، وما يمزم لقضائيا من  -ب
 .وتوزيع األعمال، حتى يقوم كل واحد منيم بجزء منيا االجتماع والتمد ن

التبادل ىو المرحمة التالية لتقسيم العمل، وفييا ي قدِّم الفرد فائض عممو مقابل حصولو عمى فوائض  -ج
 إنتاجية عمل اآلخرين.

أرجع ابن النفيس مصادر الـِممكية الخاصة إلى نقل ما ي نتفع بو بالمعاوضة أو غيرىا من وجوه النقل  -د
لى رفع االست  يالء عمى ما ي نتفع بو كالِعتق.كالبيع واإلجارة واإلرث والوقف، وا 

عمى الدولة إصدار تشريعات اقتصادية واجتماعية  يحتمّ إن التنافس والتظالم القائم في أصل الجِبمة  -ىـ
 لحماية الـِممكيات الخاصة من التعدي واألكل بالباطل ونحوىما.

إعادة التوزيع عند ابن النفيس قد تكون بطريق اختياري كما في الوقف، وقد تكون بطريق إجباري  -و
 كما في الميراث.

يرى ابن النفيس أن لمدولة وظائف اقتصادية عادية ووظائف اقتصادية طارئة، فتستعين عمى قضاء  -ز
عمى القيام بالوظائف االقتصادية وظائفيا االقتصادية العادية باإليرادات الدورية كالزكاة، وتستعين 

 االستثنائية باإليرادات غير الدورية كالضرائب.
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تتجاوز وظيفة الدولة عند ابن النفيس الحفاظ عمى توازن الموازنة العامة إلى القيام بوظائف  -ح
 اقتصادية واجتماعية، ولو كان ذلك عمى حساب الخروج عن قاعدة التوازن إلى العجز في الموازنة. 

؛ لما يترتب عمى عدم مراعاتيا من آثار  دعا ابن النفيس إلى االلتزام بقواعد الجباية العامة -ط
 اقتصادية واجتماعية ضارة باألفراد أواًل ثم بالدولة آخرًا.

في كتاب الرسالة  من أفكاره االقتصادية فادت الدراسات االجتماعية التي جاءت بعد ابن النفيسأ -ي
مفيوم اإلنتاج وتقسيم العمل كان قد أفكار في عمى  مقدمة ابن خمدون التي اشتممت والسيم ا، الكاممية

    سبق إلييا ابن النفيس.
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 :المصادر والمراجع
 3مقدمة في االقتصاد )بيروت: دار النيضة العربية، ط .إسماعيل، محمد محروس وآخرون ،

 م(.1978

 م(.8118التحميل االقتصادي الجزئي )جامعة حمب: كمية االقتصاد،  .بحبوح، خالد وآخرون 

 مبادئ االقتصاد السياسي )الجزء الثاني( نظرية القيمة والتوزيع )القاىرة: دار  .بدوي، سيد طو
 م(. 8117النيضة العربية، 

 م(.1998كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )بيروت: دار الكتب العممية،  .حاجي خميفة 

 ضبط المتن ووضع الحواشي والفيارس: خميل  .مقدمة ابن خمدون بن خمدون، عبد الرحمن.ا
 م(.8111، 8شحادة، راجعو: سييل زكار )بيروت: دار الفكر، ط

 تحقيق: بشار عواد معروف )بيروت:  .تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم .الذىبي، محمد
 م(.8113، 1دار الغرب اإلسالمي، ط

  تحقيق: مجدي محمد سرور باسموم )بيروت: دار  .كفاية الن بيو في شرح التنبيو .أحمدفعة، الر ابن
 م(.8119، 1الكتب العممية، ط

 1، ع8م، م1984مجمة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،  ."نظم التوزيع اإلسالمية" .الزرقا، محمد أنس ،
 .57-3ص ص

 م(.8118، 15األعالم )بيروت: دار العمم لمماليين، ط .الزركمي، خير الدِّين 

 مصادر السيرة النبوية )الرياض: مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف  .الزىراني، ضيف اهلل
 (.[د.ت]بالمدينة المنورة، 

 م(.1991، 1األشباه والنظائر )بيروت: دار الكتب العممية، ط .السبكي، تاج الدِّين عبد الوىاب 

 تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح  .طبقات الشافعية الكبرى .بد الوىاب، تاج الدِّين عالسبكي
 م(.1993، 8الحمو )الرياض: ىجر لمطباعة والنشر، ط
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 م(.1999، 1مبادئ االقتصاد الجزئي )عمان: دار المسيرة، ط .سميمان، يعقوب وآخرون 

 تحقيق: محمد أبو الفضل  .حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة .السيوطي، عبد الرحمن
 م(.1967، 1عيسى البابي الحمبي وشركاه، ط –إبراىيم )القاىرة: دار إحياء الكتب العربية 

 األسس اإلسالمية في فكر ابن خمدون ونظرياتو )القاىرة: الدار المصرية  .الشكعة، مصطفى
 م(.1998 : طبعة مزيدة ومنقحة،3المبنانية، ط

 تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى )بيروت: دار إحياء  .الوافي بالوفيات .دي، خميلالصف
 م(. 8111التراث العربي، 

 اتجاىات الكتابة في السيرة النبوية خالل القرن السابع اليجري )عرض ونقد( .الضويحي، صالح. 
  www.alukah.netم(. 8113)

 تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية".  .الناعس، تيسير عبد اهلل"
 م(.8119رسالة ماجستير )جامعة دمشق: كمية الشريعة/ قسم الفقو اإلسالمي وأصولو، 

 عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرة دراسة مقارنة  .العمي، صالح
 م(.8111 ،1)دمشق: دار اليمامة، ط

  تحقيق: محمود األرناؤوط  .شذرات الذىب في أخبار َمن ذىب .العماد الحنبمي، عبد الحيابن
 م(.1986، 1)دمشق: دار ابن كثير، ط

  تحقيق: الحافظ عبد العميم خان )بيروت: عالم  .طبقات الشافعية .قاضي شيبة، أبو بكرابن
 م(. 1987الكتب، 

  م(.1968)القاىرة: مكتبة القاىرة، قدامة، عبد اهلل. المغني ابن 

 1تحقيق: محمد حجي وآخرون )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ط .القرافي، أحمد. الذخيرة ،
 م(.1994

 الة، عمر رضا  (.م1957معجم المؤلِّفين )بيروت: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي،  .كح 
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 ة في العموم االجتماعية )حقوق الطبع االقتصاد السياسي مقدم .الكفري، مصطفى العبد اهلل
 (. [د.ت]محفوظة لممؤلف، 

 م(.8119، 1الفكر االقتصادي اإلسالمي )دمشق: دار المكتبي، ط .المصري، رفيق يونس 

  ة: تحقيق: عبد المنعم محمد عمر. مراجع .الرسالة الكاممية في السيرة النبوية .النفيس، عميابن
)القاىرة/ وزارة األوقاف: المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمي/ لجنة إحياء  أحمد عبد المجيد ىريدي

 م(.1987: منقحة ومزيدة، 8التراث اإلسالمي، ط

 عر ب عباراتو الفارسية:  .دستور العمماء )جامع العموم في اصطالحات الفنون( .نكري، عبد النبي
 م(.8111، 1حسن ىاني فحص )بيروت: دار الكتب العممية، ط

 المدخل إلى أساسيات االقتصاد التحميمي الكتاب األول تحديد أثمان السمع  .، إسماعيل محمدىاشم
 . م(.1966، 8والخدمات )بيروت: دار النيضة العربية، ط

  

                                                           
 20/4/2012تاريخ ورود البحث إلى مجمة جامعة دمشق 
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