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 )مقالة(
 بين التنمية االقتصادية في االسالم ونمو االقتصاديدراسة مقارنة 

 أ.م.د. مصطفى كاظمــي نجف ابــــادي
 الباحثة. سـوزان ميري محلــول

 جمهورية ايران اإلسالمية/ / جامعة المصطفى )ص( العالميةمركز بحوث الحوزة والجامعة
mosatafakazemi@rihu.ac.ir 

القرآن  يورد ف ناول نظرة االسالم للتنمية االقتصادية من خالل ماالحاجة إلى دراسة علمية تحليلية تتتدعو 
 يأن للتنمية االقتصادية فنجد  ؛ لذاوالسنة المطهرة من مفاهيم تعبر عن التنمية االقتصادية من وجهة نظر شرعية

بالنسبة للنمو  ياالسالم مفاهيم محددة ومبادىء ملزمة وأهداف تريد تحقيقها وخصائص تميزها عن المفهوم الوضع
وبيان  ،االسالم يمحاولة ابراز مفاهيم ومبادىء وأهداف وخصائص التنمية االقتصادية ف، وهذا يستوجب االقتصادي

ثير النمو االقتصادي في أثر وتأ، ومدى تالمجتمع المسلم يتحقيق التنمية ف يكيفية االستفادة من هذه المفاهيم ف
للمجتمع  يتكون نموذج عمل يلك ،التنمية االقتصادية والنمو االقتصاديمقارنة بين الالمجتمعات االسالمية، و 

 بها. يليهتد ياالنسان
غلدددب الهددددف الرئيسدددي أ ر  ي دددغ  ذ ت  إالتنميدددة والنمدددو االقتصدددادي مدددن المفددداهيم الشدددائعة فدددي علدددم االقتصددداد، تعدددد 

وازدهدار شدعبها،  تطدوير بالدهداثدر قدي لما لها من أدارة الحكومات إالتي تهم وهي من اأمور  ،النظريات االقتصادية
 .يجب االنتباه الى وجود فرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصاديةو 

وذلددل لكونددث يمثددل الخالصددة  ،هددداف االساسددية التددي تسددعى وتتطلددع اليهددا الشددعوبالنمددو االقتصددادي مددن اأو 
حدد الشدروط الضدرورية لتحسدين المسدتوى أذ يعد إ ،المادية للجهود االقتصادية وغير االقتصادية المبذولة في المجتمع

 .من مؤشرات رخائها كما يعد مؤشرا   ،المعيشي للمجتمعات
وظهرت فدي مجتمدع لدث  ،من تاريخ االنسانيةخالل حقبة بشرية جاءت  ا  أفكار يمثل  ،إن التنمية مصطلح حديث
ولقددد  ،()فقددث المعددامالت العددام يط االقتصددادإبعدداد الدددين عددن النشددا :مددن أهمهددا ،مميزاتددث الثقافيددة ومعتقداتددث الفكريددة

ممدا خلدق  ،واالسدتيالءه علدى خيراتدث ،يللمجتمدع الندام ييدة فدي ظدل اسدتعمار العدالم العلمدانجاءت هذه االفكار العلمان
 ،واحتكدار التكنلوجيدا ،نتيحة الزدواجيدة المعداير والتبدادل غيدر المتكدافىء للمدوارد ،هذا المجتمع يتخلفا ماديا  وروحيا  ف

هدار موارد االجيال القادمةالعا يعن تدهور البيئة ونقص الغذاء واتساع دائرة الفقر ف فضال    .لم وا 
هميمددة االقتصدداد االسددالمي بوصددفث المددنها االقتصدداي القددادر علددى االسددتفادة مددن اخالقيددة انسددان العددالم أتبددرز 

عمليدددات التنميددددة وانجددداي تخطدددديط سدددليم للحيدددداة يناهدددا وتحويلهددددا الدددى طاقددددة دفدددع وبندددداء كبيدددرة مددددن أاالسدددالمي التددددي ر 
 (1)االقتصادي.

                                                           
 اقتصادنا، دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب االقتصادية للماركسية والراسمالية ( الصدر، محمد باقر الصدر، كتاب1

 .16ط  دار التعارف للمطبوعات. ،سالم في اسسها الفكرية وتفاصيلهاالو 
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هدا فدي المعركدة ضدد ن نعبأأخذ بالنظدام االسدالمي سدوف نسدتفيد مدن هدذه االخالقيدات ونسدتطيع أنما نيفنحن ح
 خرى. أرضية اخالقية أب ا  وتاريخي ا  ا بمناها في االقتصاد ترتبط نفسيخذنأذا إالتخلف على عكس ما 

 (1)التنمية االقتصادية في االسالم والنمو االقتصاديبين الفروق 
 النمـو االقتصـــادي التنمية االقتصادية في االسالم ت
 ن الحصول على قياسات دقيقة للنمويمك يمكن قياس التنمية بدقة ال 1
 ف النمو في مرحلة محددة من الزمنيتوق ليس للتنمية وقت محدد 2
 المادية للفرد والمجتمعتغير في الجوانب  والمجتمعتغيرات تدريجية للفرد  3

4 
ؤسسة نفسها ترتبط دائما بتغيرات جذرية في هيكل الم
 وليس فقط على النتيجة

 يركز على نتيجة نشاطات الموؤسسة

 يكون متعدداالنواع وبكميات مختلفة يوجد لهااي انواع والكميات ال 5
 هو جزء من العملية التنموية التنمية هي العملية التنموية باكملها 6

 
 الل بحثها الي النتائا التالية:تدوصلت الباحثة من خ

مبددا الملكيدة المزدوجدة والحريدة المقيددة والعمدل الصدالح  ي:االسدالم علدى مبدادىء هد يترتكز التنمية االقتصدادية فد .1
 .والعدالة االجتماعية  والمعامالت الفقهية ،االنتاج واالنفاق يوالوسطية ف ،المتخصص

 المجتمددع ومددن ثددم حفددظ مقاصددد الشددريعة وتحقيددق الكفايددة يللتنميددة أهددداف تسددعى لتحقيقهددا أولهددا تمكددين العقيدددة فدد .2
 الشمول والتوازن والعدالة وانتاج الضروريات. ي:خصائص تميزها عن التنمية الوضعية وهو 
 لزيادة في نصيب الفرد من الدخل القومي خالل سنة.النمو هو زيادة في الدخل القومي وا  .3

 :ثانيًا التوصيات
 :يظر الباحثة باآلتتوصيات حسب وجهة ن

لحاجدات المجتمدع وتجنبدا للتبعيدة  اسدتغالل المدوارد تدوفيرا   ياالهتمام بالتعليم والتددريب ونقدل التكنلوجيدا للمسداعدة فد .1
 االقتصادية والعمل على عدالة توزيع الثروة من خالل تنمية متوازنة وشاملة.

وكدددذلل حفدددظ مقاصدددد الشدددريعة  مجالدددث تطبيقدددا  لمبددددأ التخصدددص وتقسددديم العمدددل يوضدددع أهدددل العلدددم والتقدددوى كدددل فددد .2
 .االسالمية الخمسة

االت الحياة االقتصادية واالجتماعيدة مدن اجدل نقدل المجتمدع مدن التغير االداري المستمر الهادف والشامل لكل مج .3
 .وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي الى وضع افضل ومتقدم
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