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  البحث العلمي يف االقتصاد اإلسالمياجتاهات



 كمال توفيق حطاب . د.أ
 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 م٢٠٠٧ – ربدإ - جامعة اليرموك
 

التـي  واألدوات والطرق  رصد االتجاهات والمناهجتهدف هذه الدراسة إلى   :ستخلصمال
 من أجل إضاءة ،صاد اإلسالميعملية البحث في علم االقتإتباعها أو استخدامها في يمكن 

طريق البحث في هذا العلم وتمكين الباحثين من السير على االتجاه الصحيح بما يؤدي إلى 
توظيف هذا العلم بما يخدم المجتمع، من خالل تركيز وتضافر جهود الباحثين وفق منهجية 

 .واضحة ومحددة

االقتصاد  العلمي في     أهم أدوات البحث   ببيانللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث       و
 ثم يحاول توضيح   األساليب واألشكال والمنهجيات المتبعة في هذا العلم،       أهم و ،اإلسالمي

فـي   هـذا العلـم      يلي ذلك تحديد واقع    . في االقتصاد اإلسالمي   ين الباحث مهام ووظائف 
 . الجامعات واألوساط األكاديمية

مة التي تندرج تحـت   الهاموضوعاتعدد محدد من الوقد خلص البحث إلى وجود   
 يمكن للبـاحثين فـي االقتصـاد        علم االقتصاد اإلسالمي وعدد محدد من المراحل التي       

بما يؤدي إلى اسـتقاللية      اإلسالمي تركيز جهودهم فيها خالل السنوات العشرين القادمة،       
 .هذا العلم وتقدمه بما يخدم األمة وتقدمها

 :مقدمة
 الحاضر من العلوم الهامة التـي يؤمـل منهـا           يعتبر علم االقتصاد اإلسالمي في العصر     

 وقد كان   ،ينتمي إلى العلوم الشرعية وال يمكنه االنفصال عن العلوم االقتصادية          العلم   الكثير، فهذا 
من خالل   االقتصاد الوضعي    ممن العوامل التي ساهمت في تطوير عل      اد اإلسالمي   ظهور االقتص 
 .)١( كثير من جزئياته وفروعهإدخال القيم إلى

                                                        
 ، اإلنسان االقتصادي والوضعية وقوى السـوق      :يقوم نموذج االقتصاد التقليدي على ثالثة عناصر أساسية       ) ١(

قد انتشر علم االقتصاد الوضـعي علـى         و ،وهذه العناصر مغرقة في المادية واالبتعاد عن القيم واألخالق        
 إال أن عودة االقتصاد اإلسالمي أدى ،مستوى العالم ومنه العالم اإلسالمي بعناصره المنفصلة كليا عن القيم  

اإلسالمية والبشرية إلى إعادة تقييم حقيقة علم االقتصاد الوضعي ودوره في العالم اإلسالمي بما يخدم األمة   
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 ،)٢(كما أن علم االقتصاد اإلسالمي يمكن أن يكون بداية لنهضة العلوم الشرعية األخـرى              
وبالتالي إعادة الحياة لألمة اإلسالمية من خالل توظيف هذا العلم فـي حـل مشـكالت األمـة                  

 ..المستعصية

م  إثبات أهمية عل    هذا البحث  حاوليولكي ال يكون البحث من البحوث الخيالية أو الترفية فس         
االقتصاد اإلسالمي في استنهاض الهمم وإحياء العزيمة من أجل النهوض والتقـدم والمشـاركة              

 أهم أدوات البحـث العلمـي فـي االقتصـاد       تحديدب  وذلك ،ضارية الفعالة للمسلمين من جديد    الح
أهم الفروع االقتصادية التي تنتظر      و ، وأهم المنهجيات وأكثرها أولوية    ،اإلسالمي وأكثرها أهمية  

 بما يؤدي في النهاية إلى تقديم       ،ن الباحثين االقتصاديين المسلمين أن يضيفوا إليها ويجددوا فيها        م
  .المستعصيةاالقتصادية للمشكالت حلول عملية 

يمكن تحديد سبعة مجاالت هامة تحتـاج إلـى اإلضـافة االقتصـادية             بناء على ما تقدم     و
 النظريـة النقديـة     ،الجزئية والكلية  ،ة التقليدية النظرية االقتصادي  : وهذه المجاالت هي   ،اإلسالمية

 .ياالقتصاد الصناعي والمعلومات ،التنمية والتخطيط ،السياسة االقتصادية، والمصرفية

 الهامة التي يمكن للباحثين فـي االقتصـاد اإلسـالمي           مراحلالكما يمكن تحديد عدد من      
مرحلـة   ،لة الظـواهر االقتصـادية    مرح :والقيام بدورهم فيها وهذه المراحل هي     التركيز عليها   

آثار تطبيق    مرحلة دراسة  ،رعيةعرض المشكالت على األدلة الش     مرحلة   ،المشكالت االقتصادية 
 . المعاصرة العمليةطبيقاتالت مرحلة ،الحكم الشرعي أو غيابه

 للخطـوات   إن هذه الموضوعات والمراحل المتقدمة بحاجة ماسة إلـى التحديـد الـدقيق            
تضـافر جهـود      إلـى   كما أنها بحاجـة    ،منهجية الصحيحة للسير في كل مرحلة     واالتجاهات وال 

حيث يمكن االستفادة من هذه الجهود في توظيف هذا العلم في خدمـة             الباحثين وتركيزهم عليها ب   
وتمكينها من تحقيق التقـدم    ،القطاعات والجوانب والمجاالت التي تسهم في خدمة األمة اإلسالمية        

  .الرفاهية وواالستقراروالغني 

 

                                                                                                                                                                   
ما هو االقتصاد اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسـالمي          : مد عمر ، مح شابرا: انظر. جمعاء

 .، جدةللبحوث والتدريب
 ، على أدوات تحليليـة جديـدة      - كأحد العلوم االقتصادية والشرعية      –إن اعتماد علم االقتصاد اإلسالمي      ) ٢(

 ،لالستفادة من هذه األدوات والعلوم سوف يؤثر في العلوم الشرعية األخرى ،واستعانته بعلوم إنسانية أخرى   
رعية في خدمة وذلك من خالل تفعيل تطبيق األحكام الشرعية في حياة الناس، وبالتالي تفعيل دور العلوم الش

 . المجتمع واإلنسانية
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 مشكلة الدراسة
بالرغم من أن أصول ومبادئ االقتصاد اإلسالمي قد جاءت مع مجيء اإلسالم قبل أربعة               

 فإن علم االقتصاد اإلسالمي بصبغته العلمية يعتبر من العلوم الحديثة التـي ظهـرت               ،عشر قرنا 
 .بعد منتصف القرن العشرين

لسنين لكـي تتشـكل قواعـدها وأصـولها         وال شك أن العلوم المختلفة بحاجة إلى مئات ا        
 مما يعني أن علم االقتصـاد اإلسـالمي ال زال فـي    ،وأدواتها وطرقها وتستقر منهجيتها البحثية 

  حيث ال نكاد نجد اتفاقا بين الباحثين والمتخصصين فيـه علـى طرقـه وأدواتـه      ،بدايات تشكله 
 ، ؟ من حيث تحرير محل النـزاع ومنهجيته، فهل يأخذ االقتصاد اإلسالمي بمنهجية البحث الفقهي     

واعتماد األدلة الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة ؟ ومناقشة آراء الفقهاء والمجتهدين وأدلتهم             
أم يأخذ بمنهجية البحث االقتصادي الـذي       ،الخ. .وما رجحه األئمة السابقون والمجتهدون األوائل     

ة االقتصادية بمختلف جزئياتها والرياضـيات  يعتمد أدوات التحليل االقتصادي القائمة على النظري      
 ..الخ. .واإلحصاء والتاريخ االقتصادي

أم يأخذ بمنهجية تجمع بين المنهجيتين الفقهية واالقتصادية ؟ أم أن لـه منهجيـة خاصـة                 
 مستقلة عن المنهجيتين الفقهية واالقتصادية ؟

بـاحثين والمتخصصـين   إن منهجية البحث في االقتصاد اإلسالمي ليست محل اتفاق بين ال  
 وهـذا يسـتلزم     ، كما أن أدوات البحث وطرقه ومصادره ليست محل اتفاق كذلك          ،فيه حتى اآلن  

 تضافر الجهود من قبل الباحثين في المؤسسات والمراكز البحثية الخاصة باالقتصـاد اإلسـالمي     
 ..من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة في هذا المجال

 الدراسات السابقة
 منهجية البحث فـي االقتصـاد اإلسـالمي وعالقاتـه بالنصـوص             : كمال ،حطاب :أوال

مركـز أبحـاث االقتصـاد      ) االقتصـاد اإلسـالمي   (  مجلة جامعة الملك عبد العزيز       ،الشرعية
 .٢٠٠٣ ،اإلسالمي، جدة

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

لشـرعية فـي    لالقتصاد اإلسالمي منهج واضح وآليات محددة في دراسته لألحكـام ا           -١
 .المجال االقتصادي
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المتفـق  (لالقتصاد اإلسالمي آلية محددة في بحث األحكام الشرعية االقتصادية الثابتة            -٢ 
. . ووجوب الوفاء بالعقود وحرمة أكـل المـال بالباطـل         ، كوجوب الزكاة وحرمة الربا    ،)عليها  

 :وتتلخص هذه اآللية في

  بيان الحكمة واآلثار االقتصادية-أ

 ومحاولة التخلص من البديل غيـر     ،البديل اإلسالمي عندما يكون الحكم تحريما      طرح   -ب
 .الشرعي عندما يكون الحكم وجوبا

  محاولة االستدالل بالنظرية االقتصادية -ج

  االستشهاد بالتاريخ االقتصادي -د

 . االستشهاد بالواقع التطبيقي–هـ 

لشـرعية االقتصـادية المتغيـرة      م ا  لالقتصاد اإلسالمي آلية محددة في بحث األحكـا        -٣
 -: وتتلخص هذه اآللية في، دائرة االكتناز، علة الربا الخفي،مثل التسعير) المختلف فيها(

 . التركيز أوال على المقاصد الشرعية-أ

 . القراءة االقتصادية للنصوص الشرعية-ب

 . عرض أقوال الفقهاء في المسألة الفرعية-ج

 . السابقة الترجيح اعتمادا على النقاط-د

 إن عمل الباحثين في االقتصاد اإلسالمي يمكن أن يؤخذ منه سياسات اقتصادية يمكـن           -٤
 فال بد من إعادة ما يتوصل إليه الباحثون فـي االقتصـاد             ،ؤخذ منه فتاوى شرعية   تتطبيقها وال   

  .اإلسالمي من أحكام شرعية إلى الفقهاء إلصدار الفتاوى

جتماعية األخرى كعلم النفس وعلم االجتماع فـي خدمـة       يمكن االستفادة من العلوم اال     -٥
العلوم الشرعية بنفس الطريقة المقترحة في هذا البحث لالستفادة من االقتصاد اإلسالمي

 االقتصاد اإلسالمي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق، المعهـد     : عبد الرحمن  ، يسرى :ثانيا
 ١٩٩٩ ،اإلسالمي للبحوث والتدريب

 :ت الدراسة إلى النتائج التالية توصلوقد

 :توجد ثالث مراحل زمنية يمكن أن تمر عبرها عملية البحث في االقتصاد اإلسالمي



 )٢٨٣(  

  :مرحلة االضطرار أو الضرورة
وفي هذه المرحلة يراعي الباحث في االقتصاد اإلسالمي أحكام الضرورة من حيث عـدم              

اسـتنفاذ جميـع    ختار البديل األقل سوءا بعـد       وبالتالي عليه أن ي   . .إمكانية تطبيق اإلسالم كامال   
 .البدائل المحتملة

  :المرحلة الوسيطة
وفي هذه المرحلة يقوم الباحثون باقتراح االجراءات التنفيذية مـن أجـل تحـول العمـل                

 ويمكن  ،االقتصادي الوضعي تدريجيا إلى وضع أفضل يقترب من النموذج االقتصادي اإلسالمي          
 . على وسائل اإلعالم إلحداث التحول التدريجيفي هذه المرحلة االعتماد

 :مرحلة التغيير الهيكلي

 يمكن تصفية األنشطة االقتصادية التي ال تعمل وفقـا          ،بعد النجاح في المرحلتين السابقتين    
 . وبناء نموذج نظري وعملية لعالقات اقتصادية دولية مع دول العالم المختلفة،ألحكام الشريعة

  ، جدة، المعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث، ما هو االقتصاد اإلسالمي:مر محمد ع،شابرا :ثالثا
 -: كما يليالمهام المطلوبة من االقتصاد اإلسالميوفيه أوضح الباحث 

دراسة السلوك الفعلي لألفـراد والجماعـات والمشـروعات التجاريـة واألسـواق              )١
 .)ربح أو منفعةدون افتراض السعي لتحقيق أقصى (والحكومات كما هو في الواقع 

 وينبغي القيام بتحليل علمي لبيان      ،تحديد نوع السلوك المطلوب لتحقيق الهدف المنشود       )٢
 .أثر القيم والمؤسسات اإلسالمية على تحقيق الهدف المنشود

 .تفسير سبب عدم تصرف مختلف أطراف النشاط االقتصادي على النحو المطلوب )٣

ى تقريب جميع األطراف في السـوق       اقتراح مجموعة من اإلجراءات التي تساعد عل       )٤
 .من السلوك المثالي قدر اإلمكان

االستفادة من أدوات التحليل االقتصادي وإظهار مدى قدرة االقتصاد اإلسالمي علـى             )٥
 .سد الفجوات

 :وفقا للخطوات التالية منهج البحث في االقتصاد اإلسالميكما حدد معالم 

 .ى لقبول أو رفض الفرضيةالرجوع إلى القرآن والسنة هو الخطوة األول )١
 .وراء األحكام الشرعية تقييم الفرضيات من خالل االستدالل المنطقي في ضوء الحكمة العقلية )٢
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 .فحص الفرضيات في ضوء التجارب التاريخية واإلحصائية )٣

 .يمكن اعتماد نظريات االقتصاد التقليدي التي ال تتعارض مع النظرة اإلسالمية للكون والحياة ) ٤

 يفه البحث إلى نتائج الدراسات السابقة ؟ما الذي يض
 تحديد أهم أدوات البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي وكيفية االستفادة منها مستقبال  -١

تحديد أكثر أشكال المنهجيات واألساليب العلمية أفضلية للسير عليها من قبل البـاحثين           -٢
 .في االقتصاد اإلسالمي خالل السنوات القادمة

 ل النظرية والعملية األكثر أهمية وأولوية للبحث في االقتصاد اإلسالمي  تحديد المراح -٣

 تحديد المهام والوظائف التي ينبغي أن يقوم بها الباحثون فـي االقتصـاد اإلسـالمي        -٤
  .خالل العقدين القادمين

  أدوات البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي:المبحث األول

 االقتصاد الوضعي أن أدوات البحث التقليدية في علم         من المتفق عليه بين الباحثين في علم      
االقتصاد تنحصر في النظرية االقتصادية بمكوناتها المختلفـة إضـافة إلـى علمـي اإلحصـاء            

المالية والمحاسبية   الفنية و  إضافة إلى بعض األدوات التحليلية    . .والرياضيات والتاريخ االقتصادي  
 فهل يمكن اعتبار نفس األدوات التحليليـة      . .)٣(إلداريةالخاصة ببعض فروع العلوم االقتصادية وا     

 أدوات تحليلية في علم االقتصـاد اإلسـالمي أم أن لعلـم االقتصـاد               المعتمدة في علم االقتصاد   
 ؟ة فروعهث العلمي الشرعي بكافاإلسالمي أدوات تحليلية خاصة مستمدة من أدوات البح

 بد أن يعتمد على مرتكزات إسـالمية  علم االقتصاد اإلسالمي ال ليس هناك من شك في أن       
االعتمـاد  ال بد مـن      وبالتالي فإن خليطا من األدوات البحثية االقتصادية والشرعية          ،واقتصادية

 وبما أن أقرب العلوم الشرعية إلى االقتصاد اإلسالمي هو علم الفقه اإلسالمي فإن هنـاك                عليه،
 علم اقتصاد إسالمي دون االعتماد على        حيث ال يمكن وجود    ،عالقة خاصة ومتميزة بين العلمين    

 ويمكن القول أن البحث في علم االقتصاد اإلسالمي يمكـن أن يكـون فـي                ،علم الفقه اإلسالمي  
 .)٤(مرحلة أو مراحل تالية للبحث في علم الفقه اإلسالمي

                                                        
 ٢٨، ص١٩٧٨ ، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، أسس التحليل االقتصادي: عبد الرحمن،يسري) ٣(
 مجلـة الشـريعة   ،لعالقات العملية والنظرية بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضـعي      ا :كمال،حطاب) ٤(

 ٢٤٤ ص ،٢٠٠١ ،٤٤ عدد ، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت،والدراسات اإلسالمية
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 مـن أهـم أدوات      ، وآلياته المتعددة  المختلفةوعه   علم الفقه اإلسالمي بفر    كما يمكن اعتبار  
 .حث العلمي في االقتصاد اإلسالميالب

 : يمكن عرض أهم أدوات البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي فيما يليما تقدموبناء على 

 :علم الفقه اإلسالمي :أوال
  وفقه المعـامالت،   ، وفقه العقوبات  ، منها فقه العبادات   ،ويشتمل علم الفقه على فروع عديدة     

 . عالقته باالقتصاد اإلسالمي حيثكثر أهمية من ويعتبر فقه المعامالت هو األ. الخ…

 ومن الممكن القول بأنه ال      ،من أهم مصادر علم االقتصاد اإلسالمي      ويعتبر فقه المعامالت  
 وبفقـه المعـامالت بشـكل       ،يمكن وجود علم اقتصاد إسالمي دون المرور بعلم الفقه بشكل عام          

  .خاص

 والفقه هو العلم باألحكـام الشـرعية        ،سنةفاالقتصاد اإلسالمي يستمد أسسه من الكتاب وال      
خاصـة فـي مجـال      - وهذه األحكام الشـرعية العمليـة        ،العملية المستنبطة من الكتاب والسنة    

  . تعتبر هي نواة االقتصاد اإلسالمي-المعامالت 

 فاألخالق ،ن لعلم االقتصاد اإلسالمي عالقة قوية بعلم األخالق والقيم        فإوباإلضافة إلى ذلك    
 .عندما تضبط النشاط االقتصادي فإنها تؤدي إلى التقدم واالزدهار والرفاهية واالستقراروالقيم 

أثـر كبيـر علـى علـم االقتصـاد       - بشكل خاص -وكذلك لعلوم القرآن وعلم التفسير     
 ومعرفة المكي   ، ومعرفة مناسبات النزول   ،اإلسالمي عند الرجوع إلى تفسير آيات القرآن الكريم       

 كل ذلك له أثر كبير في التطبيق الصحيح لألحكام الشـرعية فـي              ،والمنسوخ والناسخ   ،والمدني
 .الواقع االقتصادي المعاصر

 وكذلك لعلم الحديث أثر كبير، من خالل التعامـل مـع شـروح األحاديـث ومـدلوالتها                
 صلى اهللا عليه    - ومن خالل استنباط السياسات االقتصادية المختلفة من أقوال النبي           ،االقتصادية

 . وأفعاله وتقريراته-م وسل

 ومع ذلك فان عالقتـه      ،وهكذا نجد أن علم االقتصاد اإلسالمي يتأثر بكافة العلوم الشرعية         
 والتـي   -األحكام الشرعية العمليـة     وذلك ألن    .بعلم الفقه تبقى عالقة مميزة ولها طبيعة خاصة       

سـلوك اإلنسـان     تضـبط    ،تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد         
 . بما يؤدي إلى تحقيق التوازن واالستقرار، وتعامله مع الظواهر االقتصادية المختلفة،االقتصادي

لظواهر االقتصـادية   تعمل على فرز ا    هي أدوات تحليلية إسالمية     الشرعية إن هذه األحكام  



 )٢٨٦(  

 االقتصـادية   هر هـذه الظـوا     بين نسجام تحقيق اال   في النهاية إلى   بما يؤدي  ،وتفاعالتهاالمختلفة  
 وذلك من خالل استبعاد الظواهر المخالفـة للفطـرة والسـلوك االقتصـادي        ،القوانين الفطرية و

 .٥ والسلوكيات االقتصادية النافعةواإلبقاء على الظواهر اإليجابية ،الضار

 النظرية االقتصادية :ثانيا
 بمسلمات النظرية    ؟ هل يأخذ   كيف يتعامل علم االقتصاد اإلسالمي مع النظرية االقتصادية       

؟ أم أن هناك تحفظات ؟ كيف يتعامل االقتصاد اإلسالمي مع القوانين االقتصـادية ؟ هـل                  كافة
يقبل االقتصاد اإلسالمي بقوانين المنفعة وتوازن المسـتهلك والمنـتج والمنشـأة ؟ أم أن هنـاك              

 ؟ هل توجد قوانين اقتصادية إسالمية في هذه المجاالت ؟  تحفظات

معنى الرشـد االقتصـادي أو       صاد اإلسالمي إدخال متغيرات جديدة تؤثر على      يمكن لالقت 
من هذه المتغيرات اإليثـار      ،الرجل االقتصادي الذي يسعى لتحقيق أقصى إشباع أو منفعة ممكنة         

 ويمكـن أن تكـون دالـة    ، والذي يؤدي إلى مراعاة مصلحة المجتمع وظروفـه      ،بدال من األثرة  
هـي التعبيـر األمثـل للسـلوك         ،)٦(محمد أنس الزرقـا   / رحها د  التي ط  ،المصلحة االجتماعية 

 كما أن نموذج مختار متولي لسلوك المنتج        .االستهالكي للمسلم في سعيه نحو تحقيق أعظم منفعة       
 . المسلم يمكن أن يكون هو المؤشر األفضل لهذا السلوك

تضـمنت   ،وقد وجدت دراسات عديدة لعدد كبير من الباحثين فـي االقتصـاد اإلسـالمي            
 فوجدت صياغات جديدة لمنحنيـات االسـتهالك واالسـتثمار         ،إضافات كبيرة لألدب االقتصادي   
وجدت أدوات عديدة   كما   ،٧ وكذلك منحنيات التكاليف والنفقات    ،واالدخار في ظل اقتصاد إسالمي    

بـاح   ونسبة األر، وعائد المشاركة، مثل سندات المقارضة،كبدائل ألدوات السياسة النقدية والمالية   
 .الخ. .،الموزعة

 :الرياضيات واإلحصاء :ثالثا
مـن هنـا فـإن علـم      و،تعتبر العلوم البحتة أدوات بحثية مساعدة لكافة العلوم اإلنسـانية  

 ففي حقـل الصـيرفة    ، والرياضيات في فروع وحقول عديدة     اإلحصاءاالقتصاد اإلسالمي يعتمد    
ثمارية الحديثة فـي عمليـات االسـتثمار        اإلسالمية يعتمد الرياضيات واإلحصاء والقوانين االست     

                                                        
 ٢٤٥ ص،نفس المصدر السابق) ٥(
بحوث مختارة   (،إلسالمي االقتصاد ا  ،ة إسالمية لجوانب من دالة المصلحة االجتماعية      غ صيا : أنس ،الزرقا) ٦(

 .١٩٨٠ ، جدة، المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي،)من المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي
 ١٩٨٥ ، جدة، دار البيان، االقتصاد اإلسالمي:عفر، محمد عبد المنعم) ٧(



 )٢٨٧(  

 وكذلك في حقول التنمية اإلسالمية والموارد االقتصادية يستند إلـى        .واحتساب األرباح وتوزيعها  
الـخ  . . ومعرفة احتياجات المجتمعات المستقبلية من نفقـات       ،تصميم خطط التنمية  هذه العلوم في    

لدولية وعند وضع السياسـات االقتصـادية       النقود والتجارة ا  وكذلك في حقول االقتصاد الدولي و     
  .الخ. . وكذلك عند وضع الميزانية وحصر اإليرادات والنفقات،المختلفة

 :التاريخ االقتصادي :رابعا
يعتبر التاريخ االقتصادي في علم االقتصاد من أهم األدوات البحثية وذلك ألنـه ال يمكـن                

وكذلك الحال في علم     ، التاريخية لهذا الواقع   فهم الواقع ومشكالته االقتصادية دون معرفة الجذور      
 حيـث   ،أكثر أهمية لالقتصاد اإلسالمي    بل إن التاريخ االقتصادي اإلسالمي       ،االقتصاد اإلسالمي 

 وتشـكلت مؤسسـات اقتصـادية إسـالمية،         ،وجد التطبيق الحقيقي للنظام االقتصادي اإلسالمي     
لشرق، وال زالت مآثرها قائمة إلـى     اعترف بفضلها الغرب وا    ،ووجدت حضارة إسالمية عظيمة   

ال يستطيع االنفكـاك عـن التـاريخ     علم االقتصاد اإلسالمي وبناء على ذلك فإن ،وقتنا الحاضر 
 .االقتصادي اإلسالمي

 الصيرفة اإلسالمية دواتأ :خامسا
 ويسـتبدلها بأسـاليب     ،إن النظام اإلسالمي يلغي األساليب الربوية من العمليات المصرفية        

 والتي أثبتت في الواقع     ،ر المصرفي اإلسالمي كالمشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها      االستثما
 وقد شهد بذلك العديد من االقتصـاديين وأربـاب التجربـة            .العملي نجاحا وتفوقا ليس له نظير     

  أسـلوب المضـاربة    ، ولعل من أهم أدوات وصيغ االسـتثمار المصـرفي اإلسـالمي           .الربوية
 والمشاركة المتناقصة   ، واإلجارة المنتهية بالتمليك   ، المرابحة لآلمر بالشراء    أسلوب بيع  ،المشتركة

أجيـزت   وجميع هذه الصيغ     .الخ. .، واالستصناع المصرفي  ، المصرفي  والسلم ،المنتهية بالتمليك 
  .٨ضوابط شرعية محددةب وفي مجمع الفقه اإلسالمي ،ميةفي مؤتمرات المصارف اإلسال

 

 

 

                                                        
 .١٩٧٦ ،تبة األقصى، عمان مك، تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية: سامي،حمود) ٨(
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  البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمييةمنهج :المبحث الثاني
 االقتصـاد   مراجعبحوث و  التي اتبعها الباحثون المعاصرون في كتابة وتأليف         منهجيةالإن  
 العناصـر المكونـة لالقتصـاد        ولذلك ال بد من تحديد أهم      ،بحث إلى آخر  من  متباينة  اإلسالمي  

االستقراء لما كتب في االقتصاد     ومن خالل    ،اإلسالمي وفقا للدراسات المعاصرة في هذا المجال      
 التي تشتمل على أحد أو بعض أو جميع الطرق أو المناهج التالية             بحوثاإلسالمي يمكن اعتبار ال   

 :)٩(تنتمي إلى االقتصاد اإلسالمي

  والمسـتجدات   منهجية تقوم على التوصل إلـى األحكـام الشـرعية للموضـوعات            :أوال
متعلقة بالزكاة والربـا والنفقـات واإليـرادات واألحكـام        مثل القضايا االقتصادية ال    :االقتصادية

 األحكـام   وكـذلك الشرعية للمعامالت والبيوع واإلجارة والوكالة والكفالة والـرهن والوديعـة           
 وبطاقـات  ، والتأمين التجاري، األسهم والسندات والسوق الماليةفي مجاالتالشرعية للمستجدات  

  .الخ. .،االئتمان

 .على أدوات البحث العلمي األخرى االعتماد على الفقه اإلسالمي قدمهجية توال شك أن هذه المن
الحلول اإلسالمية لألزمـات والمشـكالت      المنهجية التي تقوم على محاولة الوصول إلى         :ثانيا
 .)١٠(الخ . .، األزمة النقدية، مشكلة الطاقة، مشكلة الغذاء، مثل التضخم والكساد والبطالة:االقتصادية

نهجية تتطلب اإللمام بالنظرية االقتصادية والتحليل االقتصـادي بشـكل أساسـي            وهذه الم 
 .إضافة إلى أدوات البحث األخرى

 مـن خـالل وضـع    :كيفية تطبيق األحكام الشرعية االقتصـادية منهجية البحث في    :ثالثا
و  أ ، أو إدارة اقتصاد ال ربـوي      ، مثال لتطبيق فريضة الزكاة    ،مشروعات عمل أو صياغة قوانين    

 .)١١(تطبيق أحكام الوقف أو إحياء الموات في العصر الحاضر

                                                        
مجلة جامعة الملـك    " منهجية البحث في االقتصاد اإلسالمي وعالقاته بالنصوص الشرعية         " كمال حطاب   ) ٩(

 .٢٠٠٥ ،١٦ عدد ،عبد العزيز
هناك العديد من الدراسات التي تناولت األزمات والمشكالت االقتصادية يمكن أن نذكر منها على سـبيل              ) ١٠(

بحوث المؤتمر العـالمي األول     " دور الزكاة في حل المشكالت االقتصادية       " لقرضاوي  ا/ المثال بحث د  
 وكذلك بحث محمد عمر    .١٩٨٠ ، جدة ، مركز األبحاث العالمي لالقتصاد ا إلسالمي      ،لالقتصاد اإلسالمي 

 ١٩٩٠ ، واشنطن، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، نحو نظام نقدي عادل:شابرا
باكستان   ما وضعه مجلس الفكر اإلسالمي في      ،دراسات والتقارير التي وضعت في هذا المجال      لعل من أبرز ال   ) ١١(

 .م١٩٨٤ االقتصاد اإلسالمي، جدة،  المركز العالمي ألبحاث،"إلغاء الفائدة من االقتصاد ":تحت عنوان



 )٢٨٩(  

وتتطلب هذه المنهجية اإلحاطة بالعلوم اإلدارية إضافة إلى أدوات البحث العلمـي المشـار        
 .إليها سابقا

 إظهار حكمـة الوجـوب أو التحـريم لـبعض الموضـوعات              منهجية البحث في   :رابعا
 حكمـة   ، حكمة تحـريم الربـا     ، اإليجابية أو السلبية    اآلثار لتركيز على  من خالل ا   -:االقتصادية

 .الخ. .،)١٢( حكمة مشروعية األوقاف، حكمة فرضية الزكاة،توزيع الميراث

وتتطلب هذه المنهجية اإللمام واإلحاطة باألساليب العلمية الميدانيـة كأسـلوب االسـتبانة             
  .علمي األخرىوالمقابلة والعلوم اإلحصائية التحليلية إضافة إلى أدوات البحث ال

دراسة القـوانين والنظريـات االقتصـادية فـي ضـوء       المنهجية التي تقوم على     : خامسا
 سلوك المنتج وقـوانين    ،الضوابط الشرعية والقيم اإلسالمية مثل سلوك المستهلك وقوانين المنفعة        

 الخ . .،)١٣( أمثلية باريتو، نظريات التنمية، نظريات الفائدة، الربح، األجور، نظريات الثمن،الغلة

وهذه المنهجية تتطلب اإلحاطة بالنظرية االقتصادية بشكل كـاف إضـافة إلـى األدوات              
 .البحثية األخرى المشار إليها

 بالكشف عـن  -: التراث االقتصادي اإلسالميمنهجية البحث في الكشف عن كنوز    :سادسا
 .تصادي اإلسالمي أو إعادة صياغة التاريخ االق،األفكار االقتصادية لدى أئمة المسلمين

وهذه المنهجية تتطلب اإلحاطة بالتاريخ االقتصادي بشكل أساسـي قبـل أدوات البحـث              
 .العلمي األخرى

 مـن خـالل     -: األسلوب اإلسالمي في تحقيق رفاهية اإلنسـان       منهجية البحث في  : سابعا
تحقيـق   ل ، ومن ثم توزيعها التوزيـع األمثـل       ،تخصيص الموارد أو استخدامها االستخدام األمثل     

 .إشباع الحاجات والرفاهة للجميع

وتتطلب هذه المنهجية اإلحاطة بالنظرية االقتصادية ونظرية الموارد االقتصـادية إضـافة          
 .إلى أدوات البحث العلمي األخرى

                                                        
لة جديدة في بيان     محاو ،مصرف التنمية اإلسالمي  " "رفيق المصري في رسالته للدكتوراة      / د: من األمثلة ) ١٢(

 .١٩٨١، مؤسسة الرسالة،بيروت "حقيقة الربا والفائدة والبنك 
سالمي، دار الفكر، مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي، المعهد العالمي للفكر اإل:  محمد عمر،شابرا) ١٣(

 .٢٠٠٤ ،دمشق



 )٢٩٠(  

منهجية البحث في االقتصاد اإلسالمي تعتبر معالم واضحة وخطـوط          إن األشكال السابقة ل   
االستفادة القصوى من الجهود    حثين في هذا التخصص من أجل       يمكن أن تنير الطريق للبا    رئيسة  

قـول االقتصـاد اإلسـالمي     بما يؤدي إلى تراكم علمي مميز في ح   ،بلهموالطاقات المبذولة من ق   
 . يمكن االستفادة منه في تحقيق النهوض والتقدم،المختلفة

ـ               ن خاللهـا   وال بد للباحثين في االقتصاد اإلسالمي من وضع خطة منهجية عملية يـتم م
 بحيث يتم ترتيبها وفقا لألكثر أهمية وأولوية وبما يتناسـب مـع   ،ت السابقة زمنيا  ترتيب المنهجيا 

 وما يتوقع أن تشهده األمة اإلسـالمية        ،الظروف التي تعيشها األمة اإلسالمية في الوقت الحاضر       
 .من مستجدات خالل العشرين سنة القادمة

 قتصاد اإلسالمي  الباحثين في اال مهام:المبحث الثالث
 المنهجيات المتبعـة مـن   تختلف المهام المنوطة بالباحثين في االقتصاد اإلسالمي باختالف     

 وكـذلك بـاختالف   ،تواجـد الباحـث فيهـا    المرحلـة التـي ي  جهة، ومن جهة أخرى باختالف    
ثين  ويمكن تقسيم المهام والوظائف المنوطة بالباح      .الموضوعات األكثر أولوية وأهمية للبحث فيها     

 :في االقتصاد اإلسالمي إلى مجموعتين يمكن عرضهما في المطلبين التاليين

  مهام علمية نظرية :المطلب األول

  مهام عملية تطبيقية:المطلب الثاني

  مهام علمية نظرية :المطلب األول
يمكن مالحظة وجود عدد من المراحل المتوازية التي يمكن أن يكون للبـاحثين فيهـا دور    

 : أهمها ثالث مراحلمنوهام، 

 : في ضوء النظرية االقتصاديةالمشكالت االقتصاديةمرحلة تحليل  :المرحلة األولى
تقتصر مهمة الباحثين هنا على تصـنيف الظـواهر االقتصـادية مثـل     وفي هذه المرحلة    

ـ        . . الكساد ، ارتفاع األسعار  ،االحتكار ة الخ وفقا لمدى أهميتها واقتراح الوسائل واألساليب الممكن
  .لضبط هذه الظواهر واالستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها

 فإن دور الباحث هنـا      ، نجم عن الظواهر االقتصادية أزمات أو مشكالت اقتصادية        إذا ما ف
حلـول لهـذه    اقتراح ال محاولة  تحليل هذه المشكالت وأسبابها والعوامل المؤثرة فيها و       ينتقل إلى   

 .ف ومعطيات النظرية االقتصاديةالمشكالت في ضوء الواقع والظرو
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 : مرحلة عرض المشكالت على األدلة الشرعية:المرحلة الثانية
االقتصاد اإلسالمي بتصنيف المشـكالت االقتصـادية       وفي هذه المرحلة يقوم الباحث في       

إعـادة ترتيبهـا     و ،المستعصية والتي لم يستطع حلها في ضوء معطيات النظريـة االقتصـادية           
 النصـوص    ثم يقوم بعرض هذه المشكالت علـى       ،للموضوعات الفقهية المعروفة  وتبويبها وفقا   

 ،ها من قبل األئمـة والعلمـاء       سبق عرضها وبحث    هذه المشكالت قد    فإذا كانت  ،واألدلة الشرعية 
 يقوم الباحث في االقتصاد اإلسالمي باستحضار األحكام الشرعية التي ذكرهـا العلمـاء              فسوف

ثم يقترح األساليب والسياسات والمناهج الالزمة لتطبيـق هـذه          .لةالسابقون والمعاصرون للمشك  
 .األحكام من أجل القضاء على المشكالت االقتصادية أو تخفيف حدتها

إذا كانت المشكلة من النوازل والمستجدات التي لم يسبق بحثها فإن مهمة الباحث هنـا               أما  
ومحاولـة  . .امع الفقهيـة المعتمـدة    أن يقوم بعرض المشكلة على العلماء وهيئات الفتوى والمج        

 ومن ثم اقتراح سبل تطبيق هذه األحكام بما يعمل على مواجهة            ،الحصول على األحكام الشرعية   
 .النوازل والمستجدات االقتصادية

  :ة على المتغيرات االقتصاديةم الشرعياحك تطبيق األدراسة آثارمرحلة  :المرحلة الثالثة
 في االقتصاد اإلسالمي بمتابعة ودراسة األساليب واألدوات        يقوم الباحث وفي هذه المرحلة    

 ومراقبة مدى االلتزام بتطبيق األحكام الشرعية فـي  ،التي يتم تطبيق األحكام الشرعية من خاللها     
 واآلثار الناجمة عن تطبيق هذه األحكـام علـى          ، وحوافز أو موانع تطبيق هذه األحكام      ،المجتمع

 بإعداد االسـتبانات     المرحلة ذهالباحث في االقتصاد اإلسالمي في ه      ويقوم   ،المشكالت االقتصادية 
 .وإجراء المقابالت والبحوث الميدانية الالزمة

وال شك أن المراحل الثالثة السابقة تتطلب من مراكز البحوث في االقتصـاد اإلسـالمي               
 وضع خطة عملية لترتيب المراحل السابقة وفقا لألكثر أهميـة وأولويـة وبمـا               لك الباحثين وكذ

يتناسب مع االحتياجات والتطورات التي تشهدها ويتوقع أن تكون عليها األمة اإلسالمية خـالل              
 .العقدين القادمين

 :مهام عملية تطبيقية :مطلب الثانيال
طبيقيـة لالقتصـاد اإلسـالمي فـي     من أهم وأبرز المجاالت التتعتبر الصيرفة اإلسالمية    

 بمهـام فـي     وا وفي هذا المجال يمكن للباحثين في االقتصاد اإلسالمي أن يقوم          ،العصر الحاضر 
 :لبين التاليين نجملها في المط،غاية األهمية

  تطوير العقود بما يتفق والشريعة اإلسالمية : األولالمطلب
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 دة ابتكار عقود ومنتجات إسالمية جدي: الثانيالمطلب

  تطوير العقود بما يتفق والشريعة اإلسالمية :المطلب األول
 :عملية المراجعة والتطوير وفقا للنقاط التالية وتتم

مـن  ارف والمؤسسات المالية،     فحص العقود والصيغ واألدوات التي تتعامل بها المص        -١
 :خالل استخدام

له والغرر الفاحش والشروط    عدم وجود الربا بكافة أشكا    . .القواعد العامة لفقه المعامالت    -
 وكذلك عدم إفضاء هذه الصيغ والعقود إلى المفسدة أو          ،الفاسدة والمحرمات أو األنشطة المحرمة    

 .الضرر أو الظلم أو االستغالل أو أي أثر ال يرضي اهللا عز وجل

 المعايير الشرعية والمحاسبية  -

 قرارات مجمع الفقه اإلسالمي  -

 ى والمعاصرين أدلة الفقهاء والعلماء القدام -

 تصنيف العقود واألدوات والصيغ المستخدمة إلـى عـدة فئـات مـن حيـث مـدى                  -٢
 وتنتهـي بالصـيغ واألدوات      ، بحيث تبدأ بالصيغ واألدوات المتفق على مشروعيتها       ،مشروعيتها

 مـن  ، وبين هاتين الفئتين توجد أدوات وصيغ كثيرة تتطلب محاولة تنقيتهـا ،المتفق على حرمتها 
 . أو تطويرها بما يتفق والشريعة اإلسالمية،ة المخالفات الشرعيةخالل إزال

 :تطوير العقود والصيغ واألدوات غير الشرعية بما يتفق والشريعة اإلسالمية -٣

وذلك من خالل محاولة التكييف الفقهي لهذه العقود والصيغ الجديدة فـي إطـار العقـود                
واألركان المعروفة في نظرية العقد فـي الفقـه          وااللتزام بالشروط    ،المسماة في الفقه اإلسالمي   

 وااللتزام الكامل باستبعاد مفسدات العقود التي سبق الحـديث عنهـا الربـا والغـرر                ،اإلسالمي
 والصـيغ   ، يلي ذلك االستفادة من منتجـات الصـيرفة التقليديـة          ،والشروط الفاسدة والمحرمات  

 ويحقق المقاصد الشـرعية     ،الشريعة اإلسالمية القانونية الحديثة لهذه العقود واألدوات بما يتفق و       
 .السامية التي تدعو إليها

  ابتكار عقود ومنتجات إسالمية جديدة:المطلب الثاني
يواجه الباحثون في االقتصاد اإلسالمي والصيرفة اإلسالمية تحديات كبيـرة فـي عمليـة             

 .لضوابط الشرعيةابتكار منتجات مالية إسالمية تواكب العصر من جهة وتلتزم باألصول وا
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تعتبر الهندسة المالية من أهم األدوات التطويرية التي تهدف إلى تصـميم أدوات جديـدة               و
والمحافظة على كفاءتها بما يخدم االحتياجات المالية المتجددة والمتعددة للمصارف والمؤسسـات            

ـ              ،المالية اإلسالمية  وا بمهمـة    ومن هنا فإن الباحثين في االقتصـاد اإلسـالمي يمكـن أن يقوم
المهندسين الماليين في ابتكار وتصميم األدوات الجديدة بما يواجه التحـديات المتجـددة ودون أن            

 كما يمكن للمهندس    ،وا إلى الحيل الشرعية التي تهدد البناء والتجربة المصرفية اإلسالمية         يضطر
ـ  ، تنفيذية لألدوات الجديدة   إجراءاتالمالي اإلسالمي أن يعمل على ابتكار        ث تكـون مرنـة      بحي

 .)١٤(وسهلة التطبيق ومنخفضة التكلفة

 في الكثير مـن  )١٥( اآلونة األخيرة في هذا المجال عن الهيكلة الشرعية في ويجري الحديث 
، المصرفي التقليدي ومحاولة شـرعنته     بمعنى األخذ بكل ما يطرحه النظام        ،المصارف اإلسالمية 

 والصيرفة اإلسالمية أن تنحصر مهمتهم فـي     وال يصح أو يليق بالباحثين في االقتصاد اإلسالمي       
 وإنما ال بـد أن      ،محاولة إيجاد المخارج والحيل لما يفرزه النظام المصرفي التقليدي من منتجات          

الضوابط واألصـول   و،يكونوا مجتهدين مبتكرين في ضوء احتياجات واقع المجتمعات اإلسالمية       
 .الشرعية المتفق عليها

 تصاد اإلسالمي في الجامعات االق مناهج:المبحث الرابع
 االقتصاد اإلسـالمي منـذ عـدة         مساق بدأت معظم الجامعات العربية واإلسالمية تدريس     

عقود، وإن تتبع مفردات هذا المساق ومراجعه وأهداف تدريسه من جامعة ألخرى على المواقـع      
الحقيقة التي سـبق    وهذا يؤكد   . . يظهر لنا تباينا شاسعا بين هذه الجامعات       ،اإللكترونية للجامعات 

 .التأكيد عليها من حيث سعة مساحة االختالف في هذا المجال

ومن جهة أخرى فإن عددا من الجامعات العربية واإلسـالمية افتتحـت بـرامج وأقسـام                
أوصاف مساقات متباينة بشكل كبير مما       وهذه البرامج واألقسام ذات خطط و      ،لالقتصاد اإلسالمي 
التشاور من أجل الوصول إلى معايير أكثر ثباتا يمكن من خاللهـا           ى التنسيق و  يستدعي العمل عل  

ومحتوياتهـا  د اإلسالمي وأوصـاف هـذه المسـاقات         تحديد المساقات الالزمة لبرنامج االقتصا    
 .ومراجعها

 :وبناء على ما تقدم سوف يشتمل هذا المبحث على مطلبين هما
                                                        

 ، الغد األردنية جريدة،الهندسة المالية وتطوير أدوات االقتصاد اإلسالمي: أحمد،نصار) ١٤(
         http://alghad.dot.jo/index.php?news=34887 

  ، جريدة القبس، الهيكلة الشرعية، ناصر،زيادات) ١٥(
       http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=337884 

http://alghad.dot.jo/index.php?news=34887
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=337884
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 ت  واقع مساق االقتصاد اإلسالمي في الجامعا:المطلب األول
 االقتصاد اإلسالمي في الجامعات مساقات قسم :الثانيالمطلب 

  في الجامعات االقتصاد اإلسالميساق واقع م:المطلب األول
المراجع انتشارا واعتمادا للتـدريس فـي االقتصـاد          أن أكثر    من خالل االستقصاء وجد   

 :هي. .اإلسالمي ال تتعدى خمسة عشر مرجعا

ـ     ،عبد الرحمن يسرى   .١  ، الـدار الجامعيـة    ،م االقتصـاد اإلسـالمي     دراسات فـي عل
 )تم تدريسه في جامعة اإلسكندرية ( .٢٠٠١ ،اإلسكندرية

 ، بيـروت  ، مؤسسـة الرسـالة    ، مدخل للفكر االقتصادي في اإلسـالم      :سعيد مرطان  .٢
 )يتم تدريسه في جامعة اليرموك ( .١٩٨٦

تم تدريسه في    ( ١٩٨٥ ، جدة ، دار البيان  ، االقتصاد اإلسالمي  :محمد عبد المنعم عفر    .٣
 ) وجامعة اليرموك ،جامعة أم القرى

تم تدريسـه    ( ١٩٨٩ ، دمشق ، دار القلم  ، أصول االقتصاد اإلسالمي   ،رفيق المصري  .٤
 )في جامعة اليرموك 

 ، المنصـورة  ، دار الوفـاء   ، اإلسالم والمذاهب االقتصادية المعاصـرة     ،يوسف كمال  .٥
 ) فرع البنات –تم تدريسه في جامعة أم القرى  ( ١٩٨٦

 ،١٩٩٠ ، أسس مبـادئ أهـداف     ، االقتصاد اإلسالمي  ،عبد اهللا عبد المحسن الطريقي     .٦
 )يتم تدريسه في الكليات الجامعية المتوسطة في السعودية ( .١٥٤ ص،الرياض

 . دار عمان  ، عمان ،١٩٨٩ ، اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة     ،محمد أحمد أبو يحيى    .٧
 )تم تدريسه في الجامعة األردنية ( 

 ، القـاهرة ، دار غريب، النظام االقتصادي في اإلسالم: فتحي عبد الكريم،سالأحمد الع  .٨
 ) باكستان – الجامعة اإلسالمية ، جامعة اليرموك،جامعة أم القرى ( .١٩٧٧

،  الكويـت  ، مكتبة المنـار   ،إلسالمي خطوط رئيسية في االقتصاد ا     ،محمود أبو السعود   .٩
١٩٨٦ 

  ١٩٧٤ ، القاهرة، دار االعتصام،هاج مدخل ومن، االقتصاد اإلسالمي:عيسى عبده .١٠
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 ، عـالم الكتـب    ، مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي وبعض تطبيقاته      ،سعاد إبراهيم  .١١
 .١٩٩٧ ،الرياض

 الـدار   ، أسس االقتصاد بين اإلسـالم والـنظم المعاصـرة         : أبو األعلى المودودي   .١٢
 .١٩٨٥ ، جدة،السعودية للنشر

 ، دار الفكـر ،إصدار ندوة مالك بـن نبـي   ، المسلم في عالم االقتصاد   :مالك بن نبي   .١٣
١٩٧٩.  

 المكتـب   ، االقتصاد اإلسالمي بـين النظريـة والتطبيـق        :منصور التركي ، منان .أ .١٤
 .١٩٧٦ ، القاهرة،المصري للطباعة

 ، المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي     ، اإلسالم والتحدي االقتصادي   : محمد عمر شابرا   .١٥
 .١٩٩٦ ،واشنطن

اد اإلسالمي على مدى العقود الثالثة الماضـية يوضـح لنـا            إن تتبع حالة مراجع االقتص    
 ولكـن هـذه     ،وجود عدد هائل من المراجع التي تحمل عنوان االقتصاد اإلسالمي أو قريبا منه            

، ليف معتمدة من قبل علماء متخصصين      أو معايير تأ   ،المراجع لم توضع وفق منهجية متفق عليها      
 فال يكـاد يجمـع بـين هـذه          ،إلى الفوضى والتشتت  وبالتالي فإن حالة هذه المراجع هي أقرب        

 وبنـاء علـى هـذه    . وال نكاد نجد عمال اقتصاديا إسالميا تراكميـا ،المراجع أية قواسم مشتركة   
 وتوصل  ١٦هاتقويمية ل وقام بمحاولة    ،باحث ثالثة من المراجع السابقة    الصورة القاتمة فقد اختار ال    

التي ينبغي أن تشتمل عليها وهي      أهم المعايير    ام باقتراح  أبرز إيجابياتها وسلبياتها وبالتالي ق     إلى
  :ما يليك

 بحيـث يضـيف     ، ينبغي أن يكون الكتاب أصيال يشتمل على إضافات علمية         :األصالة -١
 .لبنات جديدة إلى صرح االقتصاد اإلسالمي

 ينبغي أن يبتعد كتاب االقتصاد اإلسالمي عن المناقشـات  : البعد عن المناقشات الفقهية  -٢
 .خالفات الفقهيةوال

                                                        
 المعهد ، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية،هم مراجع االقتصاد اإلسالمي دراسة تقويمية أل: كمال،حطاب) ١٦(

 .٢٠٠٥ ، جدة،اإلسالمي للبحوث والتدريب



 )٢٩٦(  

 ينبغي أن يكون الكتاب متوازنا فـي عرضـه للموضـوعات االقتصـادية              : التوازن -٣
 وال يغلب الجانـب الفقهـي       ، فال يغلب الجانب االقتصادي الوضعي على اإلسالمي       ،واإلسالمية

 .على االقتصادي

يـث  بح،  ينبغي أن يكون كتاب االقتصاد اإلسالمي واقعيا وليس خياليا      : مراعاة الواقع  -٤
األمة   ويسهم في معالجة المشكالت االقتصادية التي تعاني منها        ،يعرض أمثلة من الواقع التطبيقي    

 .اإلسالمية

 ينبغي أن يستخدم كتاب االقتصـاد اإلسـالمي         : االستعانة بأدوات التحليل االقتصادي    -٥
 .أدوات التحليل االقتصادي النافعة والمفيدة لخدمة القضايا االقتصادية اإلسالمية

 ينبغي أن يكون كتاب االقتصاد اإلسالمي كتابا        : البعد عن األسلوب الوعظي العاطفي     -٦
 ويبتعد عـن الـوعظ      ،علميا موضوعيا يعتمد التبريرات العلمية الكافية والخطط العملية الواقعية        

 .العاطفي المثالي

 ينبغي أن يستعين كتاب االقتصاد اإلسـالمي بالمصـادر األصـيلة            : تنوع المصادر  -٧
ديثة ويرجع إلى مختلف المصادر التي يمكن الوصـول إليهـا لخدمـة قضـايا االقتصـاد                 والح

 . اإلسالمي

وبناء على هذه المعايير ال بد أن تتجه مراكز البحوث في االقتصـاد اإلسـالمي وأقسـام                
االقتصاد اإلسالمي في الجامعات إلى عمل خطط منهجية تراكمية بحيث تصل في النهايـة إلـى                

 وذلك خالل فترة زمنية ال تتعدى العشرين سنة         ،تكامل لصرح االقتصاد اإلسالمي    م بناء تراكمي 
البحث العلمي في هذا المجال وبمـا يخـدم          وينبغي ترتيب هذه المعايير وفقا الحتياجات        ،القادمة

  .المجتمعات اإلسالمية في المرحلة القادمة

 :مساقات قسم االقتصاد اإلسالمي في الجامعات :المطلب الثاني
 تبين وجود سـبعة  ،من خالل االستقصاء لعدد من برامج االقتصاد اإلسالمي في الجامعات        

خالل  ومن   ،موضوعات أو مساقات ال يمكن ألي قسم اقتصاد أو اقتصاد إسالمي االستغناء عنها            
 للجامعـات    المعاصرة كما هي في جامعة اليرموك كأحد األمثلة      االستعانة بمساقات قسم االقتصاد     

 :تبين ما يلي العربية
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من خالل الجدول التالي يمكن توضيح أهم موضوعات علم االقتصاد اإلجبارية التي 
 ١٧)جامعة اليرموك كمثال (  يات االقتصاد فييجري تدريسها في كل

 )١(جدول رقم 

 اسم المساق الرقم اسم المساق الرقم
 مالية عامة ٩ نظرية البحث في االقتصاد ١
 مشاكل اقتصادية عربية معاصرة ١٠ )١(نظرية االقتصاد الكلي  ٢
 تجارة دولية ١١ )١(نظرية االقتصاد الجزئي  ٣
 مالية دولية ١٢ االقتصاد الرياضي ٤
 التخطيط االقتصادي  ١٣ اإلحصاء التطبيقي  ٥
 االقتصاد القياسي  ١٤ )٢(نظرية االقتصاد الكلي  ٦
 التنمية االقتصادية ١٥ )٢(نظرية االقتصاد الجزئي  ٧
 االقتصاد األردني ١٦ نقود وبنوك  ٨

 

(  أن الوزن النسـبي للنظريـة االقتصـادية          يالحظ )١( خالل مراجعة الجدول رقم      ومن
الجمع بـين التجـارة الدوليـة       ب و ،يمثل ضعف الوزن النسبي للمساقات األخرى     ) جزئي وكلي   

 يمكن حـذف االقتصـاد    كما، ضعف الوزن النسبي للمساقات األخرىيكون لدينا والمالية الدولية   
باعتبارها أدوات تحليل محايدة يمكـن اسـتخدامها كمـا     الرياضي والقياسي واإلحصاء التطبيقي 
 وكذلك يمكن حـذف االقتصـاد األردنـي والمشـاكل           ،تستخدم الرياضيات أو أجهزة الكمبيوتر    

االقتصـاد،   كما يمكن استبعاد نظريات البحث في        .االقتصادية نظرا ألنها تمثل دراسات تطبيقية     
نظرا ألن منهج البحث العلمي يمثل قاعدة مشتركة بين جميـع العلـوم وإن كـان لكـل علـم                     

 : وبذلك يبقى لدينا المساقات التالية،خصوصية معينة

 تخطـيط  ، تجارة ومالية دولية، مالية عامة، نقود وبنوك، االقتصاد الجزئي،االقتصاد الكلي 
فيكـون   الوزن النسبي المعطى لكل مادة عشرة نقاط،       أن   بافتراض و ،اقتصادي وتنمية اقتصادية  

 .لدينا مئة نقطة

                                                        
 ٣٢٢ ،٢٠٠١ ،دليل جامعة اليرموك) ١٧(
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وبما أن موضوعات االقتصاد اإلسالمي هي نفس موضوعات االقتصاد الوضعي وذلـك             
 تكون المواد المكونة لعلم االقتصاد اإلسالمي        يمكن أن   عندها ،بعد إضافة وجهة النظر اإلسالمية    

 )٢(كما في الجدول التالي رقم 

 )٢(قم جدول ر

 %الوزن النسبي  اسم المساق  الرقم
 ٢٠ االقتصاد الكلي اإلسالمي ١
 ٢٠ االقتصاد الجزئي اإلسالمي ٢
 ١٠ نقود وبنوك إسالمية ٣
 ١٠ مالية عامة ونظام مالي إسالمي ٤
 ٢٠ التجارة والعالقات الدولية اإلسالمية ٥
 ١٠ تخطيط اقتصادي إسالمي ٦
 ١٠ سالمالتنمية اقتصادية في اإل ٧

 

 القول بأن هذه المساقات السبعة يمكن أن تكون النواة ألي برنامج            ومن خالل ما تقدم يمكن    
 ومن ثم يمكن إضافة أية مساقات داعمة لهذه المساقات وفقا الحتياجـات سـوق   ،اقتصاد إسالمي 

ـ ،االقتصادية للمجتمعات اإلسالميةالعمل وبما يتناسب مع الظروف       ل  وينبغي وضع خطط من قب
يب هذه المساقات وفقا ألهميتها وأولويتها ومدى       تالمراكز البحثية المهتمة باالقتصاد اإلسالمي بتر     

 .تغطيتها الحتياجات المجتمعات اإلسالمية خالل العقدين القادمين

 :الخاتمة
 الذي يشهده حقل االقتصاد اإلسالمي بشكل عام والصـيرفة اإلسـالمية    إن التطور المذهل  

المتخصصين في هذا المجـال     سالمي و  مراكز البحوث في االقتصاد اإل     م من يستلز بشكل خاص 
توحيد جهودهم لبناء علم اقتصاد إسالمي تراكمي قـادر           حيث قدر المسئولية من   أن يكونوا على  

 ومن أجل تحقيق ذلـك      ،على أداء دوره في حل أعقد المشكالت المستعصية في العصر الحاضر          
 ،مية يمكن للباحثين في االقتصاد اإلسالمي السير وفقا لهـا         ال بد من وضع خطط مرحلية وتراك      

كما يمكن ألقسام وبرامج االقتصاد اإلسالمي في الجامعات أن تسير وفق هذه الخطط المنهجيـة               
 .والتي تعمل على تحقيق بناء تراكمي لعلم االقتصاد اإلسالمي
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 يق االقتصاد اإلسـالمي وان ألن تأخذ حكومات الدول اإلسالمية على عاتقها تطبألآن ا لقد

ـ        ولكن هذ  ،والصيرفة اإلسالمية بأدواتها وصيغها الجديدة     وفر النوايـا  ا األمر ال يزال يتطلـب ت
  المؤسسات المالية اإلسالمية بمـا يتفـق ومعـايير   كما يستلزم تطويرالصادقة لدى المسئولين، 

 ن والباحثين فـي االقتصـاد  اتجاه المفكري، وكذلك الكفاءة المالية واالقتصادية والسالمة الشرعية

 .اإلسالمي والصيرفة اإلسالمية إلى الحلول العملية الواقعية بعيدا عن الترف الفكري

 حكومات الدول اإلسالمية لالقتصاد اإلسالمي أصبح أمرا هاما ال يمكن االستغناء  تبنيإن

وإذا مـا   ،وليةوذلك إذا ما أرادت هذه الحكومات التخلص من مصيدة القروض والفوائد الد ،عنه
 .أرادت حقيقة التخلص من مشكالت الفقر والبطالة والتخلف بكافة أشكاله

االسـتثمارية اإلسـالمية والصـكوك     إن انتشار العمل المصرفي اإلسالمي والمؤسسـات 
وشركات التأمين اإلسالمية والمؤسسات الوقفية  االستثمارية اإلسالمية واألسواق المالية اإلسالمية

يستلزم وجود جهات حكومية منوطة بهذه الشئون تعمـل   الخ. .صناديق ولجان الزكاةاإلسالمية و
من أجل أن تكون جميع فعاليات االقتصاد القـومي متضـافرة    على الرقابة والمتابعة والتنسيق،

  .متكاملة مع بعضها البعض

 مؤشـرات  إشهار الذمة المالية تعتبر إن انتشار مؤسسات الشفافية ومكافحة الفساد وقوانين
من أجل تفعيل عمل هـذه المؤسسـات    قوية على ضرورة تحول الحكومات لالقتصاد اإلسالمي

 .والقوانين

 خيـري الصحوة اإلسالمية لدى الجماهير، وعودتها إلحياء مؤسسات العمـل ال          إن انتشار 
أوقاف وصدقات وتكايا وجمعيات ولجان خيرية وغيرها تستلزم ضـرورة تلبيـة    اإلسالمي من

 .في ظالل االقتصاد اإلسالمي م للعيشحاجاته

 :أهم النتائج والتوصيات
لقد اعتمدت معظم بحوث االقتصاد اإلسالمي خالل العقود الثالثة الماضية على محاولـة              -

 ولكن هذا المجال يبـدو بـال       ،تطوير النظرية االقتصادية الوضعية بما يتفق والشريعة اإلسالمية       
 على ذلك ينبغي على الباحثين والمراكز البحثية االنتقال من           وبناء ،جدوى أو نتائج عملية حقيقية    

وفي هذا المجـال يمكـن      ،هذا الموضوع إلى موضوعات أخرى أكثر أهمية خالل العقود القادمة         
التركيز على أدوات الصيرفة اإلسالمية وأصولها اإلسالمية ومحاولة تطوير وابتكار أدوات مالية            

 .سلمينإسالمية وإيجاد مهندسين ماليين م
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اعتمدت بحوث عديدة خالل العقود الماضية على منهجيات إيجـاد الحلـول للمشـكالت               -
التي وجدت بسبب تطبيق النظم االقتصادية الغربية وذلك دون جدوى، كما           واألزمات االقتصادية   

، جتماعية لتطبيق األحكـام الشـرعية     حاول العديد من الباحثين البحث في اآلثار االقتصادية واال        
 في ضوء عدم قيام الحكومات في الـدول اإلسـالمية بتطبيـق             ،ذلك بقي حبرا على ورق    ولكن  

 ولذلك ينبغي على الباحثين والمراكز البحثية في العقود القادمة محاولة           .أحكام الشريعة اإلسالمية  
إيجاد منهجيات جديدة من خالل االعتماد على منهجيات ذاتية نابعـة مـن التـراث االقتصـادي       

 .اإلسالمي

 لتطبيـق آليـات      البحوث الميدانية الالزمـة    ضرورة االعتماد في المرحلة القادمة على      -
 .االقتصاد اإلسالمي وأدوات الصيرفة اإلسالمية

ضرورة وضع خطط منهجية متقدمة لمساقات االقتصاد اإلسـالمي بمـا يتناسـب مـع              -
 .الظروف والمرحلة القادمة التي تعيشها األمة اإلسالمية

التشاور بين أقسام االقتصاد اإلسالمي في الجامعات بتوحيد األهـداف    ضرورة التنسيق و   -
والخطط والمناهج من أجل االرتقاء بهذا العلم وتمكينه من أداء دوره في خدمة المجتمع واألمـة                

 .اإلسالمية
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Abstract. This study aims at monitoring the trends, methods, means and 
methodologies that can be pursued or used in the research process of Islamic 
Economics. The focus, in this process has to be for enlightening the research road in 
this discipline so that researchers can follow the right direction that leads to the use 
of this paradigm for the betterment of the society. Researchers' efforts have to be 
focussed and conducted in a clearly determined methodology. 

To achieve this, the paper begins by stating the most important tools, means, 
shapes and methodologies of scientific research in Islamic Economics. Then an 
attempt is made to explore the roles and duties of researchers in Islamic Economics. 
In addition the current status of the discipline at Universities and other academic 
circles is explored. 

The study concludes that there exist a number of important determined subjects 
that come under Islamic Economics headings. There exist also various determined 
stages that can be the focus of research in Islamic Economics over the coming 
twenty years, that may lead to achieving progress and independence of the discipline 
that can keep it flourishing for the benefit and use of the Ummah. 

 
 


