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الممخص:
نسعى مف خالؿ ىذه البحث إلى إلقاء الضكء عمى أىـ األفكار االقتصادية التي تبناىا
العالمة المقريزم التي ظيرت في كقتو مف خالؿ كتبو المعتبرة ,كالسيما كتابو المكسكـ "إغاثة األمة
بكشؼ الغمة" ،باعتباره رائدان مف ركاد الفكر االجتماعي كاالقتصادم ،فقد ركز مف خالؿ ىذا البحث
عمى مشاكؿ كمسببات التخمؼ االقتصادم كأثره عمى مختمؼ الطبقات كالتقسيمات االجتماعية
المختمفة ،إذ أف التخمؼ (الفقر االقتصادم) أم بمعنى الفشؿ في تحقيؽ الرفاه االقتصادم لمعظـ
سكاف الدكلة ,كقد يعني الفشؿ في أداء االقتصاد كانخفاض مستكل الدخؿ القكمي بالمقارنة بالدكؿ
المتقدمة ,كقد يعني الفشؿ في االستفادة الكاممة مف اإلنتاج نظ انر لتخمؼ المعرفة الفنية كالفشؿ الناجـ
عف مقاكمة المؤسسات االجتماعية.
كمف ىنا اىتـ المقريزم بالمشكالت االقتصادية كقدـ لنا أفكا انر عف بعض الظكاىر النقدية،
كدرس ظاىرة المجاعة ،أك ما يمكف التعبير عنيا باألزمة في المجتمع الرأسمالي ,فقد شخص النقص
في إنتاج قيـ االستعماؿ مف المنتجات كالسمع كارتفاع أثمانيا ،كبيف أثر العامؿ النقدم فيما يتعمؽ
بكمية النقكد في النشاط االقتصادم مف خالؿ أثرىا في المستكل العاـ لألثماف ،كما الحظ افتقاد
النقكد المعدنية النفيسة (الذىبية كالفضية) تاركة المجاؿ لمنقكد النحاسية في التداكؿ خالؿ فترة
المجاعة ،كذلؾ ألف ارتفاع األثماف قد خفض مف القيمة الشرائية لمنقكد.
الكممات المفتاحية (الفقر -التخمؼ – االسالـ ).
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Al-Maqrizi's views on economic backwardness and its impact
)Comparative study(on society
Wafaa Awaid Mithkal Yousef
General Directorate of Education, Baghdad, Rusafa / Third
Abstract:
Through this research, we seek to shed light on the most important
economic ideas adopted by Allama al-Maqrizi that appeared in his time
through his considered books, especially his book entitled "Relief to the
Nation by Uncovering the Grief", as a pioneer of the pioneers of social and
economic thought, he focused through this research on The problems and
causes of economic underdevelopment and its impact on different classes and
different social divisions, as underdevelopment (economic poverty) means
failure to achieve economic well-being for most of the population of the
country, and may mean failure in the performance of the economy and a low
level of national income compared to developed countries, and may mean
failure to make full use out of production due to the backwardness of
technical knowledge and the failure caused by the resistance of social
institutions.
Hence, Al-Maqrizi was interested in economic problems and gave us ideas
about some monetary phenomena, and studied the phenomenon of starvation,
or what can be expressed as the crisis in the capitalist society. Economic
activity through its impact on the general level of prices, as he noted the lack
of precious metal coins (gold and silver), leaving room for copper money in
circulation during the famine period, because the high prices reduced the
purchasing value of money.
Keywords (poverty - backwardness - Islam).

المبحث األول
مفيوم التخمف االقتصادي
في البداية يجب أف نشير إلى أف التخمؼ االقتصادم ظاىرة مركبة متعددة
األبعاد كمعني ذلؾ أنيا ظاىرة تتفاعؿ في إيجادىا جميع جكانب المجتمع بدرجة أك
بأخرل حيث أف التخمؼ االقتصادم ال يكجد في مجتمع ما بمفرده متعايشا مع تقدـ
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سياسي كاجتماعي كانما يكجد كسط تخمؼ سياسي كاجتماعي كثقافي كمف ثـ فإف تكفير
نظاـ سياسي كاجتماعي كثقافي رشيد يمكف أف يحقؽ مستكل اقتصاديان متقدمان.
كالتنمية االقتصادية كىي مطمب غالب الدكؿ النامية ال تتـ في صكرة أحادية حيث أنيا
عممية إنسانية شاممة تتطمب متغيرات اقتصادية ككذلؾ عكامؿ نفسية كاجتماعية (نامؽ،
 ،3;;5ص.)3:
كبالتالي فإف االنصراؼ نحك التركيز عمي المتغيرات االقتصادية كحدىا دكف
الكضع في االعتبار األىمية النسبية لباقي المتغيرات األخرل الثقافية كاالجتماعية
كالسياسية ىك تشكيو لحقيقة كمعني التخمؼ االقتصادم.
إف لفظ العالـ الثالث يطمؽ عمي الدكؿ المتخمفة كالتي تتمثؿ في الدكؿ التي
يقؿ متكسط االستيالؾ كالرفاىية المادية لسكانيا عف البالد المتقدمة كذلؾ عمي الرغـ
مف إمكاف تحسيف األكضاع االقتصادية فييا بكسائؿ معركفة ككاضحة (شافعي ،د.ت،
ص; .)3كمف خالؿ ىذا التعريؼ فإف مفيكـ التخمؼ االقتصادم يفترض كجكد مكارد
كافية يمكف استغالليا كاالستفادة منيا كلكف ال يتـ استغالليا كبالتالي فيذا التعريؼ
يميز بيف الدكؿ الفقيرة التي تقؿ فييا المكارد كالثركات ،كقد تككف ىذه الدكؿ الفقيرة
راغبة في التقدـ ،كلكف لفقر إمكانياتيا المادية تقعدىا عف النمك أما الدكؿ المتخمفة
فسبب تخمفيا ال يرجع إلى محدكدية المكارد اإلنتاجية كما في الدكؿ الفقيرة بقدر ما
يرجع إلى االستخداـ الردمء لممكارد االقتصادية ،كىذا االستخداـ الردمء قد يأتي في
صكرة إىماؿ المكارد تماما أك االستخداـ الجزئي ليا أك سكء استخداميا كأف تستخدـ
في نشاط صحيح بنسبة خاطئة أك تستخدـ في نشاط خاطئ مف األصؿ ،ىذا إلى
جانب أسباب أخرم قد تأتي مف خارج العممية اإلنتاجية كالبيئة المحيطة بالعممية
اإلنتاجية كآثار خصائصيا السمبية عمييا ككذلؾ اآلثار السمبية لمعالقات االقتصادية
الدكلية كاالستثمارات األجنبية كطبيعة المنتجات المتبادلة .كالتخمؼ االقتصادم ينشأ
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في بيئة مختمة اجتماعيا كحضاريا حيث أف الدكؿ المتخمفة اقتصاديا متخمفة حضاريا
أيضا.
كمما سبؽ نخمص إلى أف التخمؼ االقتصادم ليس مرادفا لمفقر كانما ىك خمؿ
اقتصادم كحضارم كاجتماعي ساعدت عمي نشكئو عكامؿ عديدة كتميزت الدكؿ
المتخمفة بكجكد مكارد ضخمة مع تكافر إمكانيات بشرية كمادية الزمة لالرتفاع بمستكم
المعيشة كمع كجكد تخمؼ في طرائؽ اإلنتاج كالتنظيـ االجتماعي كالتطبيقات
االقتصادية الستغالؿ ىذه المكارد كمف ثـ النيكض بالدكلة المتخمفة كالكصكؿ بيا إلى
درجات عالية مف النمك االقتصادم.
استخدمت في قياس ظاىرة التخمؼ االقتصادم كتحديد مداىا كمستكل أك درجة
التقدـ أك التخمؼ بيف الدكؿ المختمفة معايير متعددة .فمثالن معيار مستكم متكسط
نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي أتخذ معيا ار مناسبا لمتفرقة بيف الدكؿ المتخمفة كالدكؿ
المتقدمة كترتيب الدكؿ المتخمفة بالنسبة لبعضيا البعض ،كيعتبر بعض الباحثيف أف
الدكؿ المتخمفة ىي التي يقؿ فييا متكسط دخؿ الفرد في السنة عف مقدار معيف مف
الدكالرات أك أف الدكؿ النامية ال يتجاكز فييا دخؿ الفرد في السنة عف  6/3متكسط
دخؿ الفرد األمريكي (شافعي ،د.ت ،ص;.)3
كما تقسـ دكؿ العالـ المختمفة إلى مجمكعات تبعا لمستكيات متكسطات
الدخؿ ..ىذه المجمكعات ىي الدكؿ الشديدة التخمؼ كالمتخمفة نكعا كالدكؿ المتقدمة
نسبيا كالدكؿ المتقدمة .كيعترم ىذا المقياس قصك ار كاضحا حيث ال يكفي كحده كمعيار
دقيؽ لمداللة عمي األكضاع االقتصادية كمستكيات المعيشة في الدكؿ المتخمفة كطرؽ
التكزيع فييا كما أنو عمي الرغـ مف انخفاض مستكيات الدخكؿ الفردية في الدكؿ النامية
بصفة عامة إال أف ىناؾ مف ىذه الدكؿ دكال نفطية يزيد فييا متكسط دخؿ الفرد عف
متكسط الدخؿ الفردم السائد في كثير مف دكؿ العالـ تقدمان.
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كلتالفي القصكر في ىذا المقياس فإف بعض االقتصادييف يرم أف يضاؼ إلى
ىذا المقياس بعض المقاييس األخرل التي تعبر عف مستكم االستيالؾ مف سمع
أساسية كبعض سمع الرفاىية االجتماعية كالمياه كالكيرباء كالتمفزيكف كالمستكم التعميمي
لمسكاف كمستكم الرعاية الصحية المتكفرة ليـ (شافعي ،د.ت ،ص.)42
كىي جكانب ىامة تكضح نكاح مف معيشة السكاف إال أنيا ال تعبر عف كافة
النكاحي التي يتعيف التعرؼ عمييا لمحكـ عمي مدم تقدـ دكلة أك تخمفيا كإىمالو
لنكاحي ىامة كاإلنتاجية كالعمالة كمستكم الفف االنتاجي كاالدخار كاالستثمار كمدم
تكافر المكارد االنتاجية لالقتصاد كطبيعة استغالؿ المكارد المتاحة كمدم التناسؽ بيف
قطاعات كمؤسسات االقتصاد المختمفة.
كقد أدم ذلؾ إلى كضع أكثر شمكلية لمتفرقة بيف الدكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة
كىك مدم قدرة الدكلة عمي تكفير احتياجات السكاف االقتصادية كاالجتماعية كالبيكلكجية
كالنفسية كغيرىا مف سائر االحتياجات اإلنسانية ككفؽ ىذا المعيار فإف (الدكلة المتخمفة
ىي التي تكفر لسكانيا مف احتياجاتيـ قد ار أقؿ مما تكفره الدكؿ المتقدمة)(مشيكر،
 ،3;98ص.)52
إال أنو معيار غير قابؿ لمقياس في حد ذاتو كال يكجد ىناؾ طريقة لترجمتو إلى
مقياس عممي لتقدير مدل إشباع ىذه الحاجات لعدـ كجكد معايير مكضكعية لتقدير
ىذه االحتياجات كالتي تختمؼ باختالؼ األفراد كالبيئات كالفترات الزمنية كغيرىا مف
عكامؿ أخرم عديدة كألنو أيضا ال يبيف المكارد المتاحة لممجتمع كمدل استغالؿ ىذه
المكارد كأساليب ىذا االستغالؿ أك تكمفتو.
كنخمص مما سبؽ بأنو مف الصعب الكصكؿ إلى تعريؼ مانع جامع ال يعتريو
القصكر لمقياس التخمؼ االقتصادم كليس معني ذلؾ إسقاط أدلة ىذه المعايير التي
أبرزت درجات التخمؼ كلكف ما ينبغي اإلشارة إليو ىك أف ىذه المعايير تتبع مدارس
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فكرية تختمؼ عف كاقع الدكؿ المتخمفة كلذا فإف ىذه الدراسات التي تنبع مف تمؾ
المدارس عادة ما تكصي بعالج ليذه المشاكؿ مف خالؿ سياسات كاستراتيجيات إنمائية
قد ال تناسب ظركؼ ىذه الدكؿ النامية كحاجتيا إلى كسائؿ معينة لمعالج أك أنيا
تفرض عمييا مف خالؿ مؤسساتيا االقتصادية طرقان ال تتناسب مع بيئتيا االقتصادية كال
تتفؽ مع استراتيجيتيا االقتصادية كمف ثـ تقع فريسة لحالة مف التبعية الفكرية
كاالقتصادية.
كىنا يبرز الفرؽ بيف الفقر كالتخمؼ في المفيكـ اإلسالمي ,ككاآلتي:
-3المفيكـ اإلسالمي لمفقر:
يرل أنو (عدـ القدرة عمي الحصكؿ عمي االحتياجات الضركرية لعدـ تكافر
أسباب العيش الكريـ الرغد كىك ما يعني العكز كالتعرض لمجكع كالحرماف كاإلمالؽ)
(عبد العظيـ ،4222 ،ص .)42كمف ثـ فجيكد التنمية كعمارة األرض في اإلسالـ
تيدؼ إلى رفع مستكم المعيشة كتحسينو بانتظاـ بما يكفؿ تكفير حد الكفاية لجميع
األفراد أم اغناء كؿ فرد بحيث يككف قاد ار عمي اإلنفاؽ عمي نفسو كعمي مف يعكؿ
كذلؾ تميي از لو عف حد الكفاؼ الذم يعد الحد األدنى لممعيشة.
كال يقتصر تكفير حد الكفاية عمي ضركرات الحياة اليكمية مف مأكؿ كمشرب
كممبس كمسكف بؿ يمتد إلى ما يمزـ لتييئة حياة كريمة لمفرد مثؿ تكفير الرعاية الطبية
كالتعميـ األساسي كسبؿ الزكاج أم كؿ ما يجعؿ الفرد يمحؽ بالمستكم المعيشي السائد
في المجتمع.
كالفقير في المفيكـ اإلسالمي ىك مف ال يممؾ قكت يكـ كليمة لقكلو (صمى ا﵀
عميو كآلو كسمـ) (مف سأؿ كعنده ما يغنيو فإنما يستكثر مف النار فقيؿ كما حد الغني يا
رسكؿ ا﵀؟ قاؿ شبع يكـ كليمة) -ركاه أبك داككد (ابف حزـ ،ب.ت ،ص.)374
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 -4المفيكـ اإلسالمي لمتخمؼ االقتصادم:
فإف الناظر في القرآف الكريـ كالسنة النبكية ليدرؾ أف اإلسالـ ينظر إلى
التخمؼ عمي أنو تراخ عف العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ كعمارة األرض بشكؿ فعاؿ
فإف ا﵀ قد أعطي لإلنساف العديد مف الثركات كالنعـ التي ال تحصي كطالبو بعمارة
األرض يقكؿ تعالى﴿ :ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فييا﴾ (ىكد )384 :كأف
اإلسالـ يساعد الفقراء مف ماؿ الصدقة كال يساعد المتخمفيف أك القاعديف عف العمؿ
بغير عذر كحديث الرسكؿ (ص) مع الرجؿ الذم يريد مسألة كباع لو الرسكؿ ما يممكو
في بيتو عف طريؽ المزاد كقاؿ لو اذىب كاحتطب كبع كال أرينؾ إال بعد خمسة عشر
يكما ليك دليؿ بيف عمي مقت الرسكؿ لمقاعديف كالمتخمفيف.
كىكذا فرؽ اإلسالـ بيف الفقر كالتخمؼ كاعتبر الفقير لو حؽ معمكـ في الزكاة
كمكارد بيت الماؿ أما المتخمؼ عف ركب التقدـ فقد لعنو كتكعده إذا سأؿ كىك قادر
عمي الكسب .كعمارة األرض كىي مطمب شرعي غير مقصكر عمي البعد المادم
المتمثؿ في إنتاج ما مف المنتجات بؿ يشمؿ أبعادا أخر اجتماعية كثقافية كأخالقية
حيث تيدؼ عمارة األرض إقامة مجتمع المتقيف الذم يتمتع بمستكم معيشي طيب
يصؿ إليو بزيادة اإلنتاج إلى أقصي حد مع استشعار تقكل ا﵀ في ذلؾ فإذا أصيب
المجتمع بمصيبة التخمؼ كمف ثـ فإف ىناؾ ثالثة معايير يمكف النظر إلييا عمي أنيا
تفرقة بيف الدكؿ المتخمفة كالدكؿ المتقدمة كذلؾ في المفيكـ اإلسالمي:
 -3كجكد المكارد الطبيعية المالئمة.
 -4كجكد الجيد البشرم الفعاؿ الذم يتعامؿ مع تمؾ المكارد أك يحيميا إلى منتجات
نافعة.
 -5كجكد القيـ التي تضمف بصفة مستمرة تفاعؿ الجيد البشرم مع المكارد كمف ثـ
دكاـ عممية اإلشباع المتزايد لمحاجات.
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إذا تكاجدت تمؾ العناصر مجتمعة يعتبر المجتمع مجتمعا متقدما أك بالتعبير
القرآني مجتمعا يحيا حياة طيبة تجمع بيف رغد العيش كاطمئناف النفس يقكؿ تعالى:
﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثي وىو مؤمن فمنحيينو حياة طيبة﴾(النحؿ.);9 :
كتعد عمارة األرض مف أىـ األعماؿ الصالحة .كاذا تخمؼ فيو عنصر مف
العناصر السابقة فقد المجتمع طيب الحياة فإذا خال مف المكارد الطبيعية المناسبة فعميو
أف يبذؿ قصارل جيده في تعكيضيا كاال كاف فقي ار كليس متخمفا ما دامت بقية
العناصر قائمة.
كاذا فقد الجيد البشرم في عمميات اإلنتاج مع تكافر المكارد فإنو في تمؾ الحالة
يعتبر متخمفا ففي إمكانو التقدـ كلـ يفعمو كاذا فقد مجمكعة القيـ الصالحة التي تضمف
دكاـ التالحـ كنمك اإلنتاج كعدالة تكزيعو فإف ضخامة إنتاجو االقتصادم لف تستمر
طكيال كاذا كاف متقدما فيك تقدـ كقتي سرعاف ما يزكؿ يقكؿ تعالى﴿ :ضرب ا﵀ مثال
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم ا﵀ فأذاقيا ا﵀
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون﴾ (النحؿ.)334 :
كمما سبؽ نخمص إلى أف اإلسالـ ربط المشكمة باإلنساف كبما ىك عميو مف قيـ
أم ربط المشكمة بجذكرىا الثقافية كاالجتماعية العميقة مع عدـ تجاىؿ عنصر الماؿ كال
عنصر النشاط االقتصادم لإلنساف أم العنصر المادم في التقدـ.
 -5ظاىرة التخمؼ االقتصادية في المجتمعات اإلسالمية ككيفية قياسيا
إف جميع البمداف اإلسالمية تعاني اليكـ مف التخمؼ االقتصادم فيذا ال خالؼ
حكلو حيث كقعت ىذه الدكؿ في قارة التخمؼ االقتصادم كما أف معظـ تمؾ البمداف قد
أخفقت في أف تككف ليا آلية نمك ذاتية نابعة مف داخميا فقد نتج التخمؼ االقتصادم
م ف تمزؽ النظاـ االجتماعي لممجتمعات اإلسالمية بسبب الييمنة األجنبية الطكيمة
كأدم شمؿ المؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية إلى عجزىا عف الكفاء
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بحاجات الناس كاحداث تطكر حقيقي ،حيث ربط االستعمار اقتصاده باقتصاديات
الدكؿ اإلسالمية تكممة لو ككارتباط التابع بالمتبكع حيث حرص االستعمار عمي عدـ
السماح لممؤسسات االقتصادية كاالجتماعية أف تمعب دك ار في إحداث عممية نمك ذات
جذكر محمية بؿ عمي العكس ،فقد حرص عمي أف تحدث التنمية االقتصادية عمي يد
أنكاع مف المؤسسات الغربية.
 -6قياس التخمؼ االقتصادم في المفيكـ اإلسالمي
حيث ركز المنيج التقميدم عمي معدؿ تزايد الدخؿ الفردم الحقيقي كمقياس
لمتنمية كالتخمؼ االقتصادم كزاد عميو مؤشرات أخرم مثؿ معدؿ البطالة كالعدالة في
تكزيع الدخؿ كغيرىا إال أف ىذا المقياس ال يصمح كحده لقياس التخمؼ في المفيكـ
اإلسالمي حيث يرم أحد الباحثيف أف المقياس الصحيح يجب أف يتعدل استخداـ كؿ
نماذج النمك اإلجمالية المبسطة كالتي تيتـ بالتركيز عمي الحد األقصى لمعدؿ النمك
عمي أنو المؤشر الكحيد لمتنمية كأف عدـ تحقيقو يمثؿ صكرة لمتخمؼ ,إذ أف ىناؾ
المقياس االجتماعي كمدم تكزيع ناتج التنمية عمي مستحقييا (خكرشيد،3;:7 ،
ص.)67
كيقترح البعض مقياسا آخر لمتخمؼ االقتصادم بعد رفض مقياس دخؿ الفرد
في المتكسط كيسمي المقياس اإلسالمي كىك الكضع الحقيقي لكؿ فرد في المجتمع في
صكرتو الحقيقية المتمثمة في السمع كالخدمات التي يمكف الحصكؿ عمييا (شكقي،
;،3;9ص ،):2عمي أنو لـ يتضح الفرؽ بيف ىذا المقياس كمعدؿ الدخؿ الفردم
الحقيقي الذم بسطتو كتابات التنمية االقتصادية في المنيج التقميدم.
كيقترح آخركف مقياسا لمتخمؼ كالتقدـ مف خالؿ مدم االلتزاـ باإلسالـ كعقيدة
أك شريعة كيمكف في ذلؾ استخداـ مؤشرات معينة مثؿ مدم األخذ باألصكؿ كالمبادئ
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الدستكرية في نظاـ الدكلة كمدم إقامة المؤسسات اإلسالمية كنشر الدعكة كتكفير
المساجد كأجيزة البر كجياز الحسبة كما إلى ذلؾ (عفر ،د.ت ،ص.)52
كمما سبؽ نخمص إلى أف محاكلة تفسير ظاىرة التخمؼ التي تعاني منيا
المجتمعات اإلسالمية مف منظكر إسالمي تحتاج منا إلى كقفة لمتعرؼ عمي ماىية ىذه
المجتمعات كذلؾ ألف ظاىرة التخمؼ ليا سمات عامة تشترؾ فييا الدكؿ المختمفة
بغض النظر عف الديف كالذم يجعؿ ظاىرة التخمؼ في الدكؿ اإلسالمية ليا سمات
خاصة بيا ىك أف كثي ار مف المجتمعات اإلسالمية في زمننا قد كرثت اإلسالـ كديف
تؤدم فرائضو الدينية عمي أحسف تقدير ,أما ما يتعمؽ بما يتطمبو الديف اإلسالمي مف
ممارسات يكمية كأنظمة كغيرىا فال كجكد لو كليذا فإف تفسير ظاىرة التخمؼ التي
تعاني منيا المجتمعات اإلسالمية الحالية ال تختمؼ مع ظاىرة التخمؼ التي تعاني منيا
الدكؿ غير اإلسالمية بما تشتمؿ عميو مف سمات ،كالمسألة لـ تعد مسألة انتقاؿ
الجنكب مف حالة التخمؼ إلى مصاؼ الشماؿ المتقدـ عمي الرغـ مف أف ىذا االنتقاؿ
شبو مستحيؿ بؿ إف المسألة ىي كيؼ يمكف تحقيؽ نمكذج عالمي بديؿ يتجاكز األزمة
الحضارية التي بمغتيا تجارب الدكؿ المتقدمة نفسيا كىي تجارب قامت عمي مفيكـ
السيطرة ذم حديف  :سيطرة اإلنساف عمي اإلنساف كسيطرة اإلنساف عمي الطبيعة كىك
مفيكـ كانت نتيجتو تفاكتا في المشيد بيف بمداف أك طبقات غنية تتمتع بمستكم معيشي
كاستيالكي مرتفع كبيف بمداف أك طبقات ما زالت تشكك مف الجكع كالحرماف كالفقر
كالجيؿ كالبؤس كالتخمؼ مف جية كاخالال رىيبا في النظاـ الطبيعي إلى حد بات ييدد
مستقبؿ الحياة عمي األرض مف جية أخرم.
كبالتالي تبقى الحاجة إلى نمكذج بديؿ يتجاكز ىذه النماذج كمنظكمة أخرم
تحقؽ المصالحة بيف اإلنساف كاإلنساف مف جية كاإلنساف كالطبيعة مف جية أخرم
ككمو ال يأتي إال مف خالؿ العكدة إلى تعاليـ ا﵀ كشريعة السماء.
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المبحث الثاني
آراء المقريزي في التخمف االقتصادي
عبر المقريزم عف مفيكـ التخمؼ االقتصادم بالخراب مرة كبالفساد مرة اخرل
ككصفو بالخمؿ كقد استخدمو لعدت اسباب ادت الى ذلؾ عندما اكد عمى اف الغالء في
االسعار ككثرت الحركب كالفتف بيف أىؿ المجتمع الكاحد داخؿ الدكلة كما اف الخراب
الذم اصاب الريؼ كحاجة الفقراء كالمسكنة عمى الناس كمصادرة أمكاليـ ككثرة الظمـ
الذم كقع عمييـ كؿ ىذا تسبب في الخراب في مصر كاسكاقيا(المقريزم ،ب.ت،
ص.)697-696
كثي ار ما اكد المقريزم عمى (الخراب) معب انر عف التخمؼ االقتصادم مف خالؿ
االس باب التي ساىمة فيو كىي قمة االنتاج كمصادره كطمؽ عميو مظاىر التخمؼ ألم
مجتمع كاف قمة االنتاج سببيا الظمـ كالمغارـ الكثيرة عمى المنتجيف (المقريزم ،ب.ت،
ص )66كىذا يؤدم الى استمرار الغالء

كقمة ما يحتاج اليو كحدكث المجاعات

(المقريزم ،د.ت ،ص )65-64التي ىي مف مظاىر التخمؼ كانتشار االمراض.
كا ف االسباب المؤدية الى قمة االنتاج يحدث الغالء كالمجاعات عندىا تزداد
تكمفة االنتاج كىذا بدكره يساىـ بالتدىكر كىك نتيجة حدكث التخمؼ كخاصة في القطاع
الزراعي االنتاجي كىذا ما يتبعو تدني الدخكؿ الفردية كاستيالء الفقر عمى الناس كفي
ذلؾ يقكؿ معقبان عمى ارتفاع االنتاج " ...فخرب بما ذكرنا معظم القرى وتعطمت أكثر
االراضي فقمت وغيرىا مما تخرجو االرض" (المقريزي ،د.ت ،ص.)69-68
كفي ىذا المجاؿ استخدـ المقريزم الخراب كيصفو انو مظير مف مظاىر
التخمؼ كىك الفقر كالعكز كفي ىذا يبف ذلؾ بقكلو" :وقد شمل اقميم مصر مدنيا
واريافيا الخراب وال سيما الوجو القبمي فمن شدة فقر أىمو وفاقتيم وسوء أحواليم ال
يتبايعون اال بالغالل لعدم الذىب والفضة" (المقريزي ،د.ت ،ص.")907
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كمف ىذا نرل اف ىنالؾ دالالت عمى اف التخمؼ يسبب انخفاض الدخؿ كىك
ما يتسبب فيو سكء التغذية كبدكره ما يترتب عميو انخفاض الكفاية البشرية اك انعداميا
نتيجة اعتالؿ انتشار االمراض ككثرة الكفيات(عجمية ،ب.ت ،ص; ,)3فقد اظيرت
الدراسات الحديثة العالقة بيف الدخؿ كاالمراض فتبيف اف االسر الفقيرة تككف لدييا
امراض تسبب االعتالؿ كالعجز اكثر مف االسر ذات الدخؿ المرتفع (الطكيؿ362 ،ىػ،
ص ,)53كىذا ما اكد عميو المقريزم انو يرتبط دائما بيف المجاعات كاالمراض كقمة
االنتاج.
كأشار المقريزم لمتخمؼ بانو الخؿ كعدـ االىتماـ بتعمير البنية االساسية
لمقطاع الزراعي الذم ىك اىـ اسباب التخمؼ في ىذا القطاع فيقكؿ" :صار يحبى من
البالد مال عظيم وال يصرف منو شيء البتو (أم في عمؿ الجسكر) بل يرفع الى
السمطان ويتفرق كثير منو بأيدي االعوان ويسخر أىل البالد في عمل الجسور
فيجئ الخمل" (المقريزي ،ب.ت ،ص ,)101كفي ىذا النص نرل اف احد دالئؿ التمؼ
ىك قمة راس الماؿ الثابت مثؿ الجسكر كالطرؽ كغيرىا ام البنية االساسية اك التحتية
التي يقكـ عمية اساس العمراف ،كىذا نتيجة لفقداف سياسة اعمار ما تمؼ يسبب تكجيو
ما يجبى مف الناس مف االمكاؿ يذىب الى االستيالؾ في غير محمة كيككف خارج
االستثمار كىك بدكره يسبب التخمؼ كعدـ التطكر في التنمية.
كقد عبر المقريزم عف التخمؼ بالخراب كالخمؿ في اف كاحد كىك يتحدث عف
سبب ميـ في حدكثو كىك الفساد االدارم كالسياسي كنتائجو عمى المجتمع بقكلو" ال
جرـ اف أخربت أرض مصر كالشاـ مف حيث يصب النيؿ الى مجرل الفرات يسكء أبالة
الحكاـ كشدة عبث الكالة كسك تصرؼ أكلى االمر حتى انو ما مف شير اال كيظير مف
الخمؿ العاـ ما ال يتدارؾ فرطو" (المقريزم ،ب.ت ،ج ،4ص ,)436كمف ىنا يتفؽ مع
ابف خمدكف اف حدكث التخمؼ متى ما كجد أسبابو أنما يحدث بالتدرج شيئا فشيئا كىذا
990

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

يككف مف عدـ معرفة القائميف عمى االمر بذلؾ لعدـ معرفتيـ بو كتقديـ مصالحيـ عمى
غيرىا فذكر المقريزم" :أن غاية مقاصدىم أنما ىي أخذ المال عمى كل وجو أمكن
أخذه فميذا اختمت االحوال" (المقريزم ،ب.ت ،ج ،6ص ,")9:4كعبر المقريزم عف
مظاىر التخمؼ المجاعة كقمة االنتاج كالفقر كغير ذلؾ بالفساد في اكثر مف مكضع.
كأ ف مصطمح الخراب الذم يرافؽ التعبير عف التخمؼ اك مظاىرة منذ بزكغ
راية االسالـ لذلؾ نرل االماـ عمي بف ابي طالب (عميو السالـ) يقكؿ اليو عمى مصر
مالؾ االشتر (رضكاف ا﵀ عميو) "ومن طمب الخراج بغير عمارة أخراب البالد وأىمك
العباد ...فأن العمران محتمل ما حممتو ،وانما يؤتى خراب االرض من اعواز أىميا
(البييقي ،د.ت ،ج ،8ص ,);7يركز االماـ عمي بف ابي طالب (عميو السالـ) عمى
تييئة الظركؼ المناسبة لممنتجيف كاىميا عدـ استئصاؿ الفكائض االقتصادية مف ايدييـ
كابقاء شيء ليـ حتى يقعكا في الفقر كالذم يعبر عنو بالعكز كالذم يمثؿ العائؽ األكير
لحركة االنتاج في المجتمع يفسر ذلؾ اف الفقر كاف نتيجة التخمؼ الذم يعتبر سبب
ميـ مف أسبابو.
كقد عبر ابك يكسؼ الى التخمؼ بالفساد (ابك يكسؼ ،د.ت ،ص ,)46كأما
االسدم فقد اشار الى انو الخراب مرة الفساد مرة أخرل (االسدم ،د.ت ،ص;.):
كقد كرد مصطمح الفساد في القراف الكريـ كىذ دليؿ عمى التخمؼ بجكانبو
ظير ا ْلفَس ُ ِ
س َب ْت أ َْي ِدي النَّ ِ
اس
اد في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ
َ
المختمفة ,كما في قكلو تعالىَ َ َ " :
ون" (الركـ )63 :كىذا يعني اف التخمؼ ىك
لِ ُي ِذيقَ ُي ْم َب ْع َ
ض الَِّذي َع ِممُوا لَ َعمَّ ُي ْم َي ْر ِج ُع َ

نتيجة لمتفاعؿ السمبي بيف االنساف كأعطاه ا﵀ سبحانو كتعالى مف نعـ يجب عميو أف
يشكرىا كاف مف دالئؿ الشكر ﵀ االيماف فيو كاستخداـ نعمو فيما خمقت مف أجمو

كاالبتعاد عف كؿ ما نيى عنو .
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ظير ا ْلفَس ُ ِ
س َب ْت أ َْي ِدي
اد في ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ
َ
كقد ذكر ابف كثير في تفسيره ﴿ َ َ َ
َّ
الن ِ
ون﴾ (الركـ ,)63 :ىك النقص في
اس لِ ُي ِذيقَ ُي ْم َب ْع َ
ض الَِّذي َع ِممُوا لَ َعمَّ ُي ْم َي ْر ِج ُع َ
الزركع كالثمار بسبب المعاصي(ابف كثير ،د.ت ،ج ،4ص ,)657كىذه اآلية الكريمة

تشير الى التخمؼ الذم ىك عقابان تخمؼ شكر االنساف لنعـ ا﵀ (عز كجؿ) ألنو لـ
يتبع اكامره كاف يبتعد عف معاصيو ،كفي ىذا المعنى يبيف لنا المقريزم بقكلو "وتزايدت
غباوة أىل الدولة وأعرضوا عن مصالح العباد وانيمكوا في المذات لتحق عمييم كممة
العذاب" (المقريزم ،د.ت ،ص ,)67كقد أشار القراف الكريـ الى ذلؾ بقكلو تعالىَ ﴿ :وِا َذا
ِ
أَرْد َنا أ ْ ِ
ييا فَ َح َّ
اىا تَ ْد ِمي ًارَ﴾
ق َعمَ ْي َيا ا ْلقَ ْو ُل فَ َد َّم ْرَن َ
سقُوا ف َ
َم ْرَنا ُمتْ َرِف َ
ييا فَفَ َ
َ
َن ُن ْيم َك قَ ْرَي ًة أ َ

(االسراء.)38 :

أف الكثير مف الكتاب ال يفرؽ بيف الفقر كالتخمؼ رغـ كجكد فكارؽ جكىرية
بينيما إذ إف ىناؾ بعض الدكؿ المتقدمة يكجد بيا فقراء كىك ما يعتبر دليال ىاما عمي
سكء تكزيع الدخؿ القكمي ،كرغـ ىذا ال تكصؼ بأنيا دكلة فقيرة أك دكلة متخمفة كبالمثؿ
ىناؾ دكؿ الجنكب يكجد بيا أغنياء كثيركف غير أنو ال ينفي حقيقة ككنيا دكال فقيرة..
أيضا كجكد فقر في دكلة غنية ال تعتبر ىذه الدكلة متخمفة ،كالعكس صحيح (عبد
العظيـ ،4222 ،ص.)34
كىنا البد مف التفريؽ بيف الفقر كالتخمؼ مع التركيز عمي مقاييس التخمؼ غير
متجاىميف مقاييس الفقر في الفكر االقتصادم التقميدم ،يتـ ذلؾ مف خالؿ تعريؼ
الفرؽ بيف الفقر كالتخمؼ في المنظكر المغكم ،ثـ لمعرفة الفركؽ الجكىرية بيف الفقر
كالتخمؼ كمقاييس التخمؼ في االقتصاد التقميدم ،كيتعرض البحث أخي ار لمعرفة الفرؽ
بيف الفقر كالتخمؼ في المفيكـ اإلسالمي.
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أكال  :الفرؽ بيف الفقر كالتخمؼ مف المنظكر المغكم
يعرؼ ابف منظكر في كتابو لساف العرب الفقر (ىك الحاجة كفعمو ىك االفتقار كالفقير
ىك الذم نزعت فقره مف ظيره فانقطع صمبو مف شدة فقره أك الفقير المكسكر الفقار
يضرب مثال لكؿ ضعيؼ).
أما التخمؼ فيقكؿ ابف منظكر:
خمؼ الميث :الخمؼ ضد قداـ كجمست خمؼ فالف أم بعده كالتخمؼ التأخر كفي حديث
سعد :فخمفنا فكنا آخر األربع أم أخرنا كلـ يقدمنا .كمنو الحديث الذم أخرجو مسمـ
(استككا كال تختمفكا فتختمؼ قمكبكـ) أم إذا بعضيـ عمي بعض في الصفكؼ تأثرت
قمكبيـ كنشأ بينيـ الخمؼ كفي الحديث (لتسككف صفكفكـ أك ليخالفف ا﵀ بيف كجكىكـ)-
متفؽ عميو .-يريد أف كال منيـ يصرؼ كجيو عف اآلخر كيكقع بينيـ التباغض فإف
إقباؿ الكجو عمي الكجو مف أثر المكدة كاأللفة( .المحدث)3;;; ،
ثانيا :الفرؽ بيف الفقر كالتخمؼ ككيفية قياس التخمؼ في االقتصاد التقميدم.
الخاتمة
كردت في الخاتمة عدد مف النتائج التي كانت معبرة عف القضايا الميمة التي
أشار الييا المقريزم كعالج مف خالليا كثير مف المشاكؿ التي مازلنا نعاني منيا في
الكقت الحاضر كىي تمثؿ العائؽ الكبير أماـ التنمية في اكثر البمداف االسالمية
كخاصة في مكضكع التخمؼ االقتصادم الذم يقؼ عائقان اماـ التنمية في تمؾ البمداف.
كقد بيف األثر المستكل اإليماني داخؿ المجتمع داخؿ المجتمع كدكرة في
إ حداث التخمؼ كسنة مف سنف ا﵀ (عز كجؿ) الككنية لذلؾ يستدعي مف القائميف عمى
امكر المسمميف اف يتجاك از النظرة المادية المجردة في محاكالتيـ اليجاد الحمكؿ اك دراسة
اسباب التخمؼ كىك معرفة دكر االيماف كالطاعة كضدىما في احدث التخمؼ كىذا
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يدفعيـ الى اقامة المؤسسات الدينية اك دعـ القائميف عمييا لمعناية بيا كترجمتيا الى
كاقع.
كأبرز المقريزم التصكر الصحيح لمتنمية كاسبابيا لمقضاء عمى التخمؼ كانيا
ليست مادية مجردة بؿ االىتماـ باإلنتاجية التي تسيـ في رفع المستكل المعيشي ألفراد
المجتمع كتكفير متطمباتيـ المختمفة.
المراجع والمصادر
 -3البييقي  ،أبك بكر احمد بف الحسيف بف عمي (،ت67: -ىػ):
 السنف البييقي ( ،بيركت -د -ت). -4ابف حزـ ،عمي بف محمد(ت ػ 678ىػ):
 المحمى ،دار التراث ،القاىرة ،بدكف تاريخ. -5بف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر الدمشقي( ،ت996-ىػ):
 تفسير القراف( ،بيركت3634 -ىػ). -6المقريزم ،احمد بف عمي(ت :67 -ىػ)-:
 أغاثة االمة بكشؼ الغمة ،االسكندرية.3;;; - الم ػكاعظ كاالعتبػػار بػػذكر الخطػػط كاآلثػػار ،منشػػكرات دار احيػػاء العمػػكـ( ،لبنػػاف -د،ت).
 السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  ،بيركت 363: ،ىػ 3;;9 -ـ -7أبك يكسؼ القاضي ،يعقكب بف إبراىيـ (ت 3:4-ىػ)
 الخراج( ،القاىرة.)3574 -المراجع الحديثة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 -3االسدم ،التيسير(د -ت – د -ـ).
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 -4حمدم عبد العظيـ ،فقر الشعكب بيف االقتصاد الكضعي كاالقتصاد اإلسالمي،
دار الفكر العربي ،القاىرة.4222 ،
 -5خكرشيد أحمد ،التنمية االقتصادية في إطار إسالمي ،ترجمة الدكتكر رفيؽ
المصرم ،مجمة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،العدد ,4مجمد ,4السعكدية ،عاـ .3;:7
 -6شكقي دنيا ،اإلسالـ كالتنمية االقتصادية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.3;9; ،
 -7صالح الديف نامؽ ،الجكانب األخالقية في التنمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.3;;5
 -8عبد المنعـ عفر ،مشكمة التخمؼ (د -ـ -د – ت).
 -9محمد زكي شافعي ،التنمية االقتصادية ،الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية،
القاىرة(د -ت).
 -:محمد عبد العزيز عجمية كرقاقو ،مقدمة التنمية كالتخطيط (،د – ت – د – ـ).
; -مكسكعة المحدث ،االسطكانة الميزر اإلصدار .3;;; ،:.5
 -32نبيؿ صبحي الطكيؿ ،الحرماف كالتخمؼ في ديار المسمميف ،ط ،5بيركت,
362:ق.
الرسائؿ الجامعية:ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 -3أميرة عبد المطيؼ مشيكر ،الصناعات البيئية كعالقتيا بالتنمية االقتصادية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية ،القاىرة.3;98 ،
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