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 ال شك أن الدول اإلسالمية غير الناطقة باللغة العربية تحاول إقامة نظامها             :المستخلص
 والمالي بما يتوافق مع متطلبات الشريعة اإلسالمية، والتحدي التي يقف أمـام    االقتصادي

ح في مجال االقتصاد اإلسالمي تلك الدول هي فهم المتطلبات الشرعية على الوجه الصحي
بما فيها األعمال البنكية والتمويلية والمعامالت المالية في مجال التجارة المحلية أو التجارة 
الدولية، ويتفاقم التحدي مع قلة الخبرة الشرعية في هذا المجال مما يجعل أقرب مصـدر        

م هـو الفكـر الغربـي    تشريعي لتلك الدول لتنظيم حركة النظام االقتصادي والمالي لديه    
لسهولة مأخذ تلك األحكام والمفاهيم والمبادئ بسبب سهولة اللغة األجنبية لديهم، وصعوبة        
التوصل إلى المصادر الشرعية األصلية العربية، وهذه الصعوبة مردها اللغة التي هي أداة 

لمأمول لمستوى االتواصل، وعدم ارتقاء حركة الترجمة في مجال االقتصاد اإلسالمي إلى ا
سيما في ضوء الحركة السريعة، والنمو المالحظ في المؤسسات الماليـة           إليه عالميا، وال  

والبنكية اإلسالمية، هذا النمو الذي أثار انتباه الغرب، وجعله يندفع لمواكبة الركب بتبنيه             
للمفاهيم والمبادئ اإلسالمية في مجال االقتصاد اإلسالمي، وفتحه لمؤسسات مالية إسالمية 
لهذا الغرض، واإلشكال الذي نخشى حدوثه هو ضعف حركة الترجمة التي قـد تجعـل               
المادة الشرعية لالقتصاد اإلسالمي غير متوفرة عالميا لدى تلك المؤسسات المالية العالمية 

فهوم خاطئة وتطبيقات غير صحيحة في مجـال المعـامالت التجاريـة            ممما ينتج عنه    
جات بنكية وتكافلية ومالية خاطئة باسم اإلسالم من قبـل       والمالية، وتبعا لذلك تصدر منتو    

وهذا البحث يناقش هذه اإلشكالية من عدة جوانب وأبعاد مستندا إلى           . تلك الدول األجنبية  
 مراكز ترجمة   إلنشاءالخبرة الماليزية في هذا المجال، منبها على الحاجة العالمية الملحة           

ة العالم قصد تلبية الطلب العالمي لنظريـة        ومراكز تنسيق وتدريب وشراكة بين كل ألسن      
 اإلسالمي الصحيح، فضال عن بعض التوصيات التي ينتهي إليها هذا البحـث             االقتصاد

قصد وضع تصور استراتيجي لمستقبل حركة البحث العلمي ووسائله في مجال االقتصاد            
 . اإلسالمي
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 : قدمةم
ن وزاية في هذا العالم، فاإلسالم من فضل اهللا على المسلمين أن جعل اإلسالم في كل رك

يتكلم بلسان عربي مبين، كما يتكلم أيضا بألسنة أعجمية بعدد األلسن المنتشرة في هذه المعمورة، 
وال شك أن تلك البلدان اإلسالمية األعجمية تحاول إقامة نظامها اإلقتصادي بما يتوافق مع 

لك الدول هي فهم المتطلبات الشرعية متطلبات الشريعة اإلسالمية، والتحدي التي يقف أمام ت
بما فيها األعمال البنكية والتمويلية والمعامالت المالية اإلسالمي في مجال االقتصاد الصحيحة 

مع قلة الخبرة الشرعية في هذا المجال يجعل وفي مجال التجارة المحلية أو التجارة الدولية، 
الفكر  هو  لديهماالقتصادي والماليأقرب مصدر تشريعي لتلك الدول لتنظيم حركة النظام 

هم، وصعوبة التوصل إلى لدي لسهولة مأخذ تلك األحكام بسبب سهولة اللغة األجنبية يالغرب
االقتصادية التي والدراسات الشرعية ومنشورات  من الالمصادر الشرعية األصلية العربية

لمية التي تصدرها مراكز مؤسسات المالية، فضال عن البحوث العالتصدرها البنوك اإلسالمية و
ية، هذه الصعوبة مجها الجامعات والمؤسسات العلنتالبحث العلمي والرسائل العلمية التي ت

عدم ارتقاء حركة الترجمة في مجال االقتصاد  فضال عن مرجعها اللغة التي هي أداة التواصل،
سريعة، والنمو ضوء الحركة ال، وال سيما في  إليه عالميااإلسالمي إلى المستوى المأمول

يه أثر علالذي أثار انتباه الغرب وهذا النمو اإلسالمية، المالحظ في المؤسسات المالية والبنكية 
تأثيرا واضحا مما دفعه إلى مواكبة الركب بتبنيه للمفاهيم اإلسالمية في مجال االقتصاد 

حدوثه هو ى شمؤسسات مالية إسالمية لهذا الغرض، واإلشكال الذي نخلاإلسالمي، وفتحه 
لدى   عالمياضعف حركة الترجمة التي قد تجعل المادة الشرعية لالقتصاد اإلسالمي غير متوفرة

تطبيقات خاطئة في مجال المعامالت فهوم ومما ينتج عنه تلك المؤسسات المالية العالمية 
 من قبل م باسم اإلسال خاطئة، وتصدر منتوجات بنكية وماليةالتجارية والمالية في التجارة الدولية

 . تلك الدول األجنبية

 من عدة جوانب وأبعاد مستندا إلى الخبرة الماليزية في وهذا البحث يناقش هذه اإلشكالية
 وما ينبغي عمله في مجال تطوير البحوث ،أهميتهة هذا األمر ومنبها على خطورهذا المجال، و

النشاء مراكز ترجمة ومراكز العلمية االقتصادية، والنظر وبجد إلى الحاجة العالمية الملحة 
تنسيق وتدريب وشراكة بين كل ألسنة العالم قصد تلبية الطلب العالمي لنظرية اإلقتصاد 
اإلسالمي الصحيح، وتفادي التطبيقات الخاطئة لمفاهيم االقتصاد اإلسالمي، ومنع تصدير أي 

 فضال عن بعض  باسم اإلسالم في الدول األجنبية،منتوجات مالية أو بنكية أو استثمارية
التوصيات التي ينتهي إليها هذا البحث قصد وضع تصور استراتيجي لمستقبل حركة البحث 
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تنقسم عموماً إلى الترجمة ما ينبغي مالحظته أن  و.العلمي ووسائله في مجال االقتصاد اإلسالمي
لسياسية األول، الترجمة الشفوية أو الفورية أو التتبعية وهي قديمة قدم العالقات ا: نوعين

أما النوع الثاني فهو الترجمة الكتابية وهي أوسع انتشاراً . واالجتماعية واالقتصادية بين البشر
وأكثر ديمومة من حيث كونها وسيلة االتصال والمثاقفة والنقل الحضاري العام بين األمم، وهي 

د تحققت الترجمة العلمية تمتاز بالدقة والتأني واألهمية الثقافية بالمقارنة مع الترجمة الفورية، وق
 وما ،ة والكتابيةالترجمة الشفهيفهي إذا تضمن فرعين . )١(واألدبية وانتشرت عن طريق الكتابة

ليس موضوع هذه الورقة يهمنا في هذه الورقة هو النوع الثاني، وهو الترجمة الكتابية، كما أنه 
عالم اإلسالمي، فذلك موضوع الحديث عن مفهوم الترجمة ومنهجها وتقويم حركة الترجمة في ال

آخر ال يليق بهذه الورقة وإن كانت عندنا بعض المالحظات والتحفظات على حركة الترجمة 
 سواء في حركة الترجمة األولى في العصر العباسي أو بصفة عامة في العالم العربي واإلسالمي

ا إطار حديثنا تحديدا عن ، وإنمحركة الترجمة الثانية التي تعيشها الحضارة اإلسالمية المعاصرة
أهمية الترجمة في تطوير البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي ومساهمتها في تقارب وجهات 
النظر وتحديد وتصحيح مسار مستقبل دراسات على المستوى المحلي والدولي في االقتصاد 

المحاور نتاج خبرة اإلسالمي، والذي نوجزه في المحاور التالية، وأكثر المعاني المبثوثة في هذه 
عملية في الميدان، وتحديات عايشتها مع طلبتي كوني أعمل محاضرا في الجامعة العالمية للمالية 

 .ك المركزي الماليزي في كواللمبوراإلسالمية التابعة للبن

 : الحضاريمعنى الترجمة ومدى داللتها على التواصل 
بمعنى بيان الكالم وتوضـيح معانيـه       وهو  " ترجم"مادة الترجمة ترجع إلى الفعل الرباعي       

 تقول ترجم كالم     فتكون الترجمة بمعنى التوضيح والتفسير والتبيين،      وجعله بسيطا يسيرا مفهوما،   
، والترجمان هو المفسر للسان، تقـول تـرجم         غيره أو عن غيره بمعنى نقله من لغة إلى أخرى         

، تقول ترجمة فالن بمعنـى سـيرته        كما أن للترجمة يفيد معنى السيرة والحياة      . )٢(يترجم ترجمة 
في جانبها االصطالحي تعني نقل الكالم من لغة إلى أخرى، أو           الترجمة  و .الذاتية، وجمعه تراجم  

عني نقل كالم مـن لغـة       تفهي إذا   . )٣(تحويل نص مكتوب بلغة ما إلى نص مساو له بلغة أخرى          
ـ و. إلى لغة، مفردات أو نصوصاً أو كتباً كاملة    ة أصـيلة، وردت فـي اللغـة    كلمة ترجمة عربي

وفي العبرية والحبشية، ومعناهـا     ) اللهجة الغربية من اآلرامية   ( األكادية وفي اآلرامية والسريانية   

                                                
 .٨فؤاد عبد المطلب، الترجمة والبحث العلمي، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية المعلمين بالرياض، ص: انظر) ١(
 .، مادة ترجم، والقاموس المحيط، مادة ترجم٢انظر لتفاصيل أوفى، لسان العرب، ج) ٢(
 .٥قوب، مقدمة إلى فن الترجمة، صمحمد الحاج يع) ٣(
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بـالجيم غيـر    (ترجمـانو   : وكلمة ترجمة في تلك اللغات القديمـة هـي        . تفسير الكالم : األصلي
لفتح أو بالضم، وكـذلك تـأتي       ، وتأتي التاء فيها با    )المعطّشة كما في جمل، والواو عالمة الرفع      

ترجمانـا  : أما في اآلرامية والسريانية واآلرامية اليهودية فهـي       ). الجيم فيها مفتوحة ومضمومة   
 وعلى األغلـب  ). بفتح التاء في السريانية، وضم التاء في اآلرامية اليهودية ثم بإمالة الجيم فيهما            (
نها رحلت مع األكاديين من الـيمن إلـى   إ الكلمة انحدرت من األكادية إلى عرب الجاهلية، أو          إن

نقطة تواصل حضاري مهمة عرفت في كثيـر مـن          الترجمة تمثل   ال شك أن     )٤(.جنوب العراق 
حركةُ الترجمة والنقل واحدةً من اللحظـات الركيزيـة   الحضارات بما فيها الحضارة اإلسالمية، ف 

اآلثـار    العرب المسـلمين إلـى  بواكير الحضارة العربية اإلسالمية ، فمن خاللها تم تعرف فى
عليهم فكـان ذلـك    الباقية من القرون الخالية ، وتمت معرفتهم بالمتون الرئيسة فى العلم السابق

حركـة الترجمـة    و)٥(.تاليـة  بمثابة إشارة االنطالق فى مسيرة التحضر التى امتدت عدة قروٍن
ا، وكانت دائما تدل على حقيقـة        ظلت مرتبطة باإلنسان على اختالف المراحل التي مر به         والنقل

 . لهالتفاعل اإلنساني والحضاري

 :الترجمة والبحث العلمي
الترجمة مصطلح علمي ذو أبعاد واسعة جدا ال يمكن حصرها في دائرة ضيقة أو تعريـف      

وهـي  ، فهي أوالً عمل ثقافي ينتج عنه تثاقف طويل األمد على صعيد األفراد والجماعات     . مبسط
العالقـات   حضارية قابلة للتعميم واالنتشار عبر تفاعل الثقافات في إطـار مـن           تعبر عن أبعاد    

الترجمة ليسـت    و )٦(.والقومياتالمبنية على التبادل الثقافي الحر واإلبداعي بين مختلف الشعوب          
أمرا دخيال على حضاراتنا، وليس أمرا وليد اليوم أو األمس، وإنما الترجمة بوصفها أحد ظواهر               

مي والحضاري عرفتها الحضارة اإلسالمية مند عهودها األولـى، حيـث سـاهمت             النشاط العل 
الترجمة في صيانة كثير من التراث العلمي اإلنساني بصفة عامة، ومنذ فجـر اإلسـالم أعطـى         

 حفظ كثيرا من العلوم من الضياع، كما        فكار النيرة والمتفتحة للترجمة اهتماما خاصة     أصحاب األ 
العلوم اإلنسانية والتجريبية عند المسلمين في العصور األولـى تأليفـا           ساهم في تطوير كثير من      

ونشرا وتحقيقا وتطبيقا، ويرجع إلى الترجمة كثير من الفضل في تحقيق كثير من االنجازات في               
المدلول الثقافي والحضاري للمصطلح ليسـت      والترجمة ب . الحضارة العربية أو الحضارة الغربية    

 من لغة إلى أخرى، بل هي، وبالدرجة األولى، فعل ثقافة حيـة قـادرة              مجرد نقل كلمة أو مقولة    
فهـي تتحـول إلـى فعـل     . على تحويل موارد المجتمع إلى قوى محركة للطاقات اإلبداعية فيه        

                                                
 .٥ قسم اللغة اإلنجليزية، كلية المعلمين بالرياض، الترجمة والبحث العلمي،فؤاد عبد المطلب، ) ٤(
 .١ الجمعية الدولية للمترجمين العرب، صحركة الترجمة والنقل، درس تاريخي،. يوسف زيدان) ٥(
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حضاري ودينامية قوية لتغيير المجتمع بعد أن أصبح العالم كله قرية ثقافية واحدة فـي عصـر                 
وعالقة الترجمة بالبحث . )6( بين مختلف أشكال الثقافات واللغاتالعولمة والتفاعل اليومي والمباشر

العلمي مازالت مستمرة كونها حقيقة ال ينكرها أي باحث علمي منصف، ولقد بقيت هذه الحركـة                
مستمرة سواء على المستوى الفردي، أو على مستوى المراكز العلمية والجامعات أو حتى علـى               

وقد خصصت مبالغ كبيرة لمثل هذه المشاريع من بينهـا  . ميالمستوى الحكومي أو الدولي والرس    
على سبيل المثال ما توصل إليه االتحاد األوروبي مع رئيس اتحاد الكتاب واألدباء العربي علـى       

 كتاب أدبي من اللغة العربية      ٢٠٠حصول موافقة من االتحاد األوروبي لتمويل مشروع لترجمة         
وبي إلى اللغة العربية حيث سيتكلف أكثر من مليون دوالر،  كتاب أور٢٠٠إلى اللغات األوروبية و

كما أن هناك مشاريع مستقبلية أخرى لترجمة بعض الروايات العربية إلى اللغة الصينية بقيمة مائة 
ر وهذه المشاريع تندرج تحت ما يسـمى بحـوا       .ألف دوالر وهي منحة مقدمة من حاكم الشارقة       

 وتدل االحصـائيات أن دول الواليـات المتحـدة،          . خاصة أوروبا عناية ه  الحضارات الذي تولي  
 .وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا والدول اآلسيوية السبعة تترجم أضعاف ما تنتج محليا

أولت اليابـان   أما إذا نظرنا إلى ترجمة اليابان فنجدها تجربة رائدة في هذا المجال، حيث              
وما زالـت   ،  ط القرن التاسع عشر حتى اآلن     اهتماما خاصا بالترجمة منذ بداية نهضتها في أواس       

من أكثر دول العالم سخاء في مجال تمويل الترجمة، ودفع نفقات المترجمين، وتنشيط مؤسسـات      
فتوسـعت  . الترجمة، وصوالً إلى استخدام الترجمة اآللية المراقبة في السنوات القليلة الماضـية           

يف اليابانيين بجميع الدراسات العلميـة      الترجمة في اليابان عبر أجهزة متخصصة تساهم في تعر        
الرصينة، في مختلف النواحي الثقافية، والتكنولوجية،وثمرات المطابع، والعلوم العصـرية، فـي            

ومنـذ عـام    7.هذا باإلضافة إلى الترجمات األدبية، والفنية، والدينية وغيرها     . مختلف دول العالم  
شراف وزارة الثقافة في اليابان، بإعداد موازنة       م بدأت المؤسسات الثقافية اليابانية، تحت إ      ٢٠٠٢

 ١٩٨وقد خصصت الـوزارة مبلـغ       . سنوية لتشجيع ترجمة التراث الياباني إلى اللغات العالمية       
خصـص مبلـغ   . مليون ين للمساهمة في ترجمة ونشر األدب الياباني عبر اللغات العالمية الحية           

ل لترجمة كتب أساسية ومهمة تعبر عـن        م بعد أن بدأت مالمح مشروع متكام      ٢٠٠٤مماثل لعام   
شخصية اليابان أو خصوصيتها التاريخية والثقافية والفنيـة والعلميـة والتكنولوجيـة واألدبيـة              

، أقرت مشروعا استثنائيا لترجمة أكثر من ثالثين كتابا يابانيا إلى اللغة            ٢٠٠٤في عام   . وغيرها
 .العربية خالل السنوات الثالث القادمة

                                                
 .١، ص)مقال منشور في الشبكة. (لعلمي في اليابانمسعود ظاهر، الترجمة وأثرها في تطوير البحث ا) ٦(
 .١، ص)مقال منشور في الشبكة. (مسعود ظاهر، الترجمة وأثرها في تطوير البحث العلمي في اليابان) ٧(
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 لسان العربي في تفسير النصوص الشرعية ذات البعد االقتصادي والماليأهمية ال
ال خالف في كون اللسان العربي هو األداة الوحيدة لتفسير النص الشرعي المتكـون مـن         
القرآن والسنة، فاآليات واألحاديث جاءت بلسان عربي مبين، وهذه حقيقة ال يتناطح فيها كبشان               

يقة األخرى أن االقتصاد اإلسالمي والمالية اإلسالمية بما تحتويـه          وال يتنازع فيها عنزان، والحق    
من أجزاء مهمة مثل نظام التكافل، والنظام المصرفي والنظام المالي، هو عبارة عن امتداد لفقـه             

النصوص الشرعية  وتأسيسا على ذلك فإنه ينبغي مالحظة أن        . المعامالت المالية في إطاره العام    
فقه المعامالت المالية ومنهـا النظـام        ت عليها التي قام ويث نبوية شريفة    من آيات قرآنية وأحاد   

ترجع إلى اللسان العربي والذي ترجمها هذا اللسان في صـورة           المالي واالقتصادي في اإلسالم     
 .في اإلسالمرية االقتصادية أحكام ومعاني ومبادئ شرعية حددت اإلطار العام للنظ

فيها من فقهاء وعلماء اشتغلوا بالتأسـيس للنظـام المـالي           والمدارس الفقهية المتعددة بما     
واالقتصادي في اإلسالم من خالل قراءاتهم اللغوية لتلك النصوص الشرعية وما تحتويـه مـن               
. دالالت شرعية ولغوية وسعت النشاط التجاري والصناعي واالقتصادي والمالي فـي اإلسـالم            

فقهي بما فيه من أحكام فقه المعامالت اعتمـدوا فـي           والعلماء الذين اشتغلوا بالتأسيس والتقعيد ال     
يساعد الفقيه على استنباط األحكام الفقهية مـن        الذي  ذلك على علم أصول الفقه الذي يعتبر العلم         

من خالل استخدام أدوات لغوية ومناهج علمية توصله إلى تحقيق الحـق فـي              أدلتها التفصيلية،   
والناظر في أصول الفقه يجـد      .  باب المعامالت المالية   نظره واجتهاده سواء في باب العبادات أو      

أن أهم جزء فيه وهو القسم المتعلق بتفسير النصوص الشرعية إنما هي في حقيقتها أدوات لغوية                
ال يفسره إال    تتعلق بالعام والخاص ودالالت األلفاظ ونحوها، وفضال عن ذلك فإن النص اللغوي           

نا يمكن إدراك حقيقة نريد تقريرها هنا وهي أن المرجعيـة           من ه .  التي من جنسها   األداة اللغوية 
إلى اللغة العربية، وأن    شريعي في اإلسالم يرجع في أساسه       ساسية التي يتأسس عليها النظام الت     األ

نشـئت  أالتشريع اإلسالمي بما يحتويه من نظم وأحكام وفقه وقوانين ومبـادئ إنمـا سـطرت و        
نا فإنه يتضح لكل ناظر أن المعرفة العربية هي األساس          ومن ه . ووضعت باللسان العربي المبين   

األول للمعرفة االقتصادية، أو بلغة أخرى أن فقه حيثيات النظام المـالي واالقتصـادي ومبادئـه       
وتشريعاته وقوانينه إنما يقوم في لبناته األولى وفي وقواعده األساسية على لغـة العـرب التـي               

فاللغة العربية هي التي يرجع لها الفضل فـي         . القتصاديةساهمت في توضيح النظرية المالية وا     
التنظير للنظرية االقتصادية والمالية وهي التي شرحت المنظـور اإلسـالمي للمـال والتجـارة          

وليست هذه عصبية فإن العصبية مرض نتن،       . والملكية ونحوها من لبنات عالم االقتصاد والمال      
وهنا وجدت الحاجة إلى كيفية نقل وتصدير هـذه         . وإنما هي حقيقة ليست موضع للجدل والنقاش      
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وكانـت الترجمـة هـي      المعرفة اإلقتصادية المدونة باللغة العربية إلى سائر المسلمين في العالم           
 .أفضل سبيل إلى ذلك

 نظرية اإلسالم في االقتصاد والماللنقل األمينة واسطة الترجمة الاعتبار 
على ذاكرة الشعوب األخرى والحضارات على إن الترجمة هي النافدة األنسب لالطالع 

اختالفها وتعاقبها، وهي التي تمكن الباحث من معرفة التراث الفكري و الفلسفي والحضاري 
 وتأسيسا على الحقيقة التي أكدناها من كون اللسان .ومختلف اإلنجارات في الحضارات األخرى

 واجب المسلمين كجزء من التبليغ العربي هو األداة الوحيدة لتفسير النص الشرعي، فإنه من
يساهموا في نشر وتصدير هذه العلوم والمعارف إلى المسلمين غير الناطقين وبيان الحقيقة أن 

بغير اللغة العربية في سيبل توضيح نظرية اإلسالم في االقتصاد والمال، وإيجاد ترابط حضاري 
نقل العلم  ينبغي مالحظته أن وما. وفكري وعلمي وثيق السيما في مجال االقتصاد اإلسالمي

 يكون بإحدى طريقين، إما أن يتعلم أحد  عن طريق الترجمةوالمعرفة من لغة إلى أخرى
،  واألسلم واألنفعالفريقين اللغة العربية ويأخذ العلم والمعرفة من أصولها وهو األفضل واألحسن

 . وإما أن تنقل المعرفة إلى لغة الطرف اآلخر وهذا ما نحن فيه

 هذه الطريقة طريقة نخبوية تتعلق بمجموعة من الناس، على مستوى :طريقة األولىال
العمالء أو التجار أو األكاديمين أو الدبلوماسيين، بمعنى اختيار نخبة من الناس لتعلم اللغة 

وتداعيات هذه الطريقة محدودة . العربية لتحقيق بعض األهداف الجزئية ضمن مشروع معين
فهي طريقة قائمة على االختيار . ت متعدية ولكن في إطار ضيق ومحدودومنفعتها وإن كان

ذات واالنتخاب، وال تستهدف الجمع الواسع والكبير من الناس، ولهذا فإن آثار هذه الطريقة 
وهذه الطريقة ال تصلح أن تطبق في . مردود غير مرضى، يصلح لتثيقف نخبة في مجال معين

تعلم اللغة أن ي يمكن أن نلزم كل العالم اإلسالمي غير العربي النظام االقتصادي اإلسالمي، فال
ية في المال واالقتصاد، ولكن قد تتناسب هذه الطريقة مع العربية لفقه طبيعة النظرية اإلسالم

بعض المنظرين لالقتصاد اإلسالمي من غير العرب، أو بعض المتخصصين في مجال المالية 
قابة الشرعية في المصارف والبنوك اإلسالمية، لكي يتمكنوا اإلسالمية، والذين يشتغلون في الر

مراجعة الفتاوى واألحكام والمعامالت الشرعية في مختلف قضايا ومسائل فقه المعامالت من 
 .المالية المعاصرة

وهي ترجمة المعرفة الشرعية  وهذه الطريقة هي األنسب والمفضلة :الطريقة الثانية
االقتصاد والمالية اإلسالمية إلى اللغات األخرى، وخاصة إلى اللغة المدونة باللغة العربية في 
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وهذه الطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من . اإلنجليزية كونها أكثر لغة أجنبية تتداول في العالم
الناطقين بغير اللغة العربية، حيث إن العجم على اختالف مشاربهم تجمعهم اللغة اإلنجلزية 

ين مختلف أولئك األجناس مما يجعل عمل الترجمة موجه ومنظم وأقل بوصفها اللغة المشتركة ب
جهدا وتعقيدا، وإن كان توسيع الترجمة إلى لغات أخرى مقصد نبيل يوسع من المعرفة 

 . في المال والتجارة والمصارفاإلسالم االقتصادية اإلسالمية ونظرية 

 ي العالميأهمية الترجمة في تطوير البحث العلمي في االقتصاد اإلسالم
فـي  الترجمة ، وإجماال تساهم التطور الحضاري لألممال شك أن للترجمة أهمية كبرى في    

ية لألمم، وتحقيق الحاجة البشرية لهم في كثير من نواحي الحياة، وتسـاعد   عملية الترقية الحضار  
فـي  أمـا   . )٨(على مواجهة التحديات المعاصرة، كما تعمل على مسايرة الواقع االجتماعي الحي          

، ، وهو مجال اهتمامنا   تطوير البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي على المستوى العالمي        مجال  
 : النقاط التاليةأهمية الترجمة في يمكن مالحظة ف

النمـو السـريع     :تسارع نمو المصارف اإلسالمية وتوسع مجال االقتصاد اإلسالمي        .١
مقارنـة  % ٢٠من  ث يقدر نموها بأكثر     الذي تعيشه المصارف والبنوك اإلسالمية في العالم، حي       

، وهذا النمو السريع ينبغـي      %١٥ إلى   %١٢البنوك التجارية التقليدية الذي يصل إلى حدود        مع  
أن يواكبه نمو موازي في توفير الموارد البشرية المناسبة والمتمرسة والمتفهمة والمتمكنـة مـن               

 .عالمام المالي واإلقتصادي في اإلسالم على مستوى الفقه النظ

النمو السريع ينبغـي أن      :الحاجة إلى دعم النمو المصرفي وتعزيزيه بالبحث العلمي        .٢
 كي ال تحـدث     يوازى بنمو في المواد البشرية وتطور في البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي           

، وما يالحظ أن عمل البنوك اإلسالمية غير محصـور فقـط فـي          مفارقة بين النظرية والتطبيق   
بية، وإنما يشمل الدول اإلسالمية األخرى غير الناطقة باللغة العربيـة مثـل إيـران               البلدان العر 

وباكستان، وماليزيا واندونيسيا، والدول غير اإلسالمية والتي تبنت النظام المالي اإلسالمي مثـل             
بريطانيا وسنغافورة وهون كونغ واليابان والصين وغيرها من الـدول، ممـا يجعـل تواجـد                 

مية في غير الدول العربية يتزايد وينمو خاصة مع تبني أكبر البنوك التقليديـة              المصارف اإلسال 
وغيرهمـا  ) HSBC هش إس بي سـي ) (Citi Bank سيتي بنك(النظام المصرفي اإلسالمي مثل 

الطلب على المعرفة اإلقتصادية اإلسالمية أكبر والتحدي أمام الترجمـة          مما يجعل الدائرة أوسع و    
 .تحدي المواجه في الساحة العلمية والعمليةيتوافق مع حجم اليتزايد، وينبغي أن 

                                                
 .٢٩ صمقدمة إلى فن الترجمة،محمد الحاج يعقوب، : انظر تفصيال عن بعض هذه األهمية في) ٨(
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حاجـة البنـوك اإلسـالمية       :حاجة النظام المالي واالقتصادي إلى البحث والتطوير       .٣
والمصارف اإلسالمية إلى مزيد من البحث والتطوير في المنتجات البنكية والمصرفية، وتحسينها            

منها، أو تحسينيها قصد تلبيـة الطلـب الموجـود    في مجال هندسة المنتوجات أو اختراع الجديد        
عليها، وشح المادة العلمية الشرعية المترجمة من اللغة العربية يجعل حركـة اإلبـداع والبحـث              
والتطوير في البنوك اإلسالمية األجنبية بطيء أو فقير، مما يخلق هوة كبيرة بين المجال العملـي        

يل واالستثمار والمنتوجات البنكية، وبين المجال العلمي       للبنوك ومتطلباته الميدانية في مجال التمو     
الذي ال يوازي سرعة العمل الميداني للصارف بسبب قلـة المراجـع العلميـة فـي االقتصـاد                  

 .اإلسالمي والمالية اإلسالمية بسبب ضعف الترجمة

حركـة   :توسع دائرة التربية والتعليم في االقتصاد اإلسالمي على المستوى العالمي          .٤
المتخصصة في تعليم المالية اإلسالمية، سواء بطريقة مسـتقلة مـن قبـل             المراكز العلمية   ء  إنشا

مؤسسـات ماليـة حكوميـة أو       ، أو من قبل     )٩( أو أسر مثلما حديث في تاريخنا اإلسالمي       أساتذة
البنك المركزي مثل ماليزيا والبحرين، أو من قبل الجامعات اإلسالمية مثل الجامعـة            خاصة مثل   

ية العالمية في ماليزيا وغيرها من الجامعات، أو من قبل الجامعات العادية والتي فتحـت               اإلسالم
مراكز لتعليم المالية اإلسالمية في كلياتها المتخصصة في االقتصـاد أو التجـارة أو المحاسـبة،           
وهذا النمو والحركة في إنشاء المراكز العلمية والتربوية في الجامعات اإلسـالمية والجامعـات              

عادية تعدى الدول اإلسالمية ليجد مكانا خصبا في الجامعات الغربيـة ايضـا مثـل بريطانيـا                 ال
فهذه الجامعـات والمراكـز بحثهـا     . والواليات المتحدة األمريكية وسنغافورة وغيرها من الدول      

العلمي وامكانية تطويره وتوسيعه ومواكبته لمتطلبات االقتصاد العالمي المعاصر اليـوم منـوط             
فكلما توفرت المادة الشرعية واالقتصادية     . حركة الترجمة في تلبية الطلب الموجودة عليها      بقدرة  

والمالية اإلسالمية بين أيديهم كلما كانت توقعات نمو وتطور حركة البحث العلمي في اإلقتصـاد               
 اإلسالمي، وكلما قلت كلما انحدر مجال البحث العلمي إلى الوراء، وإن تقدم فال شك أنـه يتقـدم              

وبذلك فـإن تطـور حركـة الترجمـة      .بخطى ال تتوافق مع النظرية العامة لالقتصاد اإلسالمي  
وتوسعها وقدرتها على توفير المادة العلمية والشرعية واالقتصادية المالية من اللغة العربية إلـى              
اللغات األخرى وخاصة اإلنجليزية له دوره هام وجوهري في تطوير حركة البحث العلمي فـي               

 .تصاد اإلسالمياالق

                                                
ي تطوير حركة الترجمة في تاريخنا اإلسالمي، ومن أشهر هذه العائالت كان لنشاط بعض األسر دور مهم ف) ٩(

محمد الحاج يعقوب، : انظر. التي ساهمت في تطوير حركة الترجمة وازدهارها عائلة موسى بن شاكر
 .٤٩ صمقدمة في فن الترجمة،
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دعم مسيرة النشـر     :زيادة وتيرة البحث والنشر في االقتصاد اإلسالمي محليا ودوليا         .٥
والبحث العلمي على المستوى المحلي والدولي، أما على المستوى المحلـي بترجمـة األعمـال               

ج بترجمـة اإلنتـا   فالمتميزة من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية، وأما على المستوى الـدولي             
العلمي العربي اإلسالمي في االقتصاد اإلسالمي إلى اللغات األخرى لمزيد من البنـاء والتنظيـر     

 .والتطور والتطبيق ولتوسيع دائرة البحث العلمي

ل الحوار العلمي والثقافي    يتفع :تفعيل الحوار العلمي والفكري في االقتصاد اإلسالمي       .٦
 يعتبر أحد األساليب الحية في التثاقف والـتالقح  بين الباحثين في مجال االقتصاد اإلسالمي، حيث  

وتبادل اآلراء واألفكار والرؤى والمشاريع العلمية النظرية والتطبيقية، وهذا الحوار قـد يكـون              
بترجمة األعمال العلمية، أو بعملية الدبلجة الحية والمباشرة في حالة التقاء عديد من الباحثين من               

 .الملتقيات والمؤتمرات والندوات وغيرهالغات مختلفة في حوار واحد مثل 

حركة الترجمة في مجال : تفادي التطبيقات الخاطئة لمفاهيم االقتصاد اإلسالمي .٧
االقتصاد اإلسالمي من شأنها تصدير نظرية اقتصادية واضحة المعالم نقية سليمة من كل شبهة 

 ال ينطق باللغة مؤسسة على نصوص تشريعية واضحة، وهذا من شأنه أن يساعد الغير الذي
أما عدم دعم . العربية في تبني النظرية االقتصادية اإلسالمية كما هي متداولة في لغتها األم

حركة الترجمة فإن ذلك من شأنه أن يولد فهوم خاطئة وتطبيقات غير صحيحة تساهم في تشويه 
 .نظرية االقتصاد اإلسالمي

ثمارية باسم اإلسالم في الـدول      الحد من تصدير أي منتوجات مالية أو بنكية أو است          .٨
ضعف حركة الترجمة في مجال االقتصاد اإلسالمي من شأنها أن توجد منـاخ وجـو               : األجنبية

لنشوء نظريات ومفاهيم ومنتوجات بنكية وأدوات مالية مشوهة تتداول في الدول الدول األجنبيـة            
 أن توضح قواعـد النظـام       وذلك بسبب عدم توفر مادة كافية من المراجع العلمية التي من شأنها           

 .المالي في االقتصاد اإلسالمي

 للترجمة دور فـي  :الحفاظ على أصالة التراث اإلسالمي وهوية االقتصاد اإلسـالمي    .٩
الحفاظ على أصالة التراث الحضاري اإلسالمي، ونقل أصالة الفكر االقتصادي إلى الغرب، وفي             

ي، حيث يصبح الباحثون لهـم قـدرة إلـى          هذا محافظة على الهوية اإلسالمية لالقتصاد اإلسالم      
الرجوع إلى المراجع األصلية والمراجع العربية في االقتصاد اإلسالمي ويبنون عليهـا بحـوثهم       
العلمية، وفي هذا تواصل حضاري وعلمي يساهم في تطوير العقلية اإلسـالمية فـي االقتصـاد             

ن والقدرات على مراتـب، وعمليـة       والمالية اإلسالمية، وذلك ألن العقول تختلف والمفاهيم تتباي       



 )٤٣٧(  

تالقح كل هذه الشرائح إنما يكون عن طريق إيجاد شريك واحد ومرجعية واحدة مشتركة وذلـك                
بتسهيل وتيسير توفر الكتب العربية االصلية والحديثة بين طلبة العلم المسلمين وغيـر المسـلمين    

 .في شتى أنحاء العالم

لعلمية االقتصادية والمفاهيم المتداولة لها      المصطلحات ا  :توحيد المصطلحات وإجادتها   .١٠
الوحدة في المصطلح والمفهوم    أهمية بالغة في توحيد لغة البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي و          

يعزز من سرعة البحث العلمي ويساهم في التكامل المعرفي، والترجمة هـي الطريـق الوحيـد                
حات والمفاهيم في هذا المجال فإنه يسـاعد        المحقق لهذا الهدف، أما إبقاء االختالف في المصطال       

على الفرقة والخالف بين المعسكرين، وتصبح المعركة معركة مصطلحات ومفاهيم وأيهما أولى            
 .بالتبني واالتباع، بدال من أن تكون المعرفة معركة تطور ورقي نحو المستقبل

ء كانت عربيـة   الترجمة تساهم في تطوير اللغة بذاتها سوا     :تطوير لغة البحث العلمي    .١١
أم أجنبية، وهذا أمر له فائدته على المستوى اللغوي، أما على مستوى االقتصاد اإلسـالمي فـإن        
لغة االقتصاد اإلسالمي تزداد قوة وصالبة، وتأثيرا في الغير، فكلمـا تعـددت لغـة االقتصـاد                 

 شـريحة  اإلسالمي كلما قوي تأثيره وزاد انتشاره وتوسعت معارفه ومبادئه، وذلـك السـتهداف       
واسعة في العالم بأكمله، وليس لالقتصاد اإلسالمي سبيل لبلوغ هذا المقصـد والهـدف إال عـن               

 أينما كـان    طريق اختراق الغير، وال سبيل إلى االختراق إال بالترجمة التي تصل إلى كل قارئ             
 .وحيثما وجد

 البحث في   وتصحيح مسار مستقبل  التثاقف  عملية  ومساهمة الترجمة في تقارب وجهات النظر       
 االقتصاد اإلسالمي

تظهر أهمية الترجمة في تقارب وجهات النظر بين الباحثين في مجال االقتصاد اإلسالمي             
لبعض عمـل أحـادي االتجـاه،       ا الترجمة عمل مزدوج، فليس هو كما قد يتوهم          يةفي كون عمل  

 اللغـات األخـرى،     ولكنه مزوج، بمعنى نقل المعرفة اإلقتصادية اإلسالمية من اللغة العربية إلى          
كما أنه عبارة عن نقل المعرفة االقتصادية اإلسالمية من اللغات األخرى إلـى اللغـة العربيـة،                 

، ويتكون جـو مـن الحـوار بـين          وبذلك يحصل التقارب في وجهات النظر ويحصل التثاقف       
يعمل األطراف المختلفة بتبادل اآلراء ووجهات النظر والبحوث والمعارف واألفكار، وهذا الجو            

 إيجابيا في تصحيح بعض األفكار وفي إحداث مراجعات فكرية وعلمية، ويعمل في نهايتـه               عمال
على تصحيح مسار الفكر االقتصادي اإلسالمي ومستقبل البحث في مجال االقتصـاد اإلسـالمي           

فهناك حقيقة وهي أن كثير من المتخصصين في مجال االقتصـاد اإلسـالمي    . والمالية اإلسالمية 
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مميـزة ومبدعـة،   ية اإلسالمية من المسلمين الذين ال يتكلمون باللغة العربية، لهـم أفكـار    والمال
 في مجال المال واالقتصاد لما لـديهم        حادة ومستقبلية ت  نظرة، ولهم   الفعويتمتعون بعقول نيرة و   

دراسـات علميـة    وساهم بعض هـؤالء فـي إنتـاج         ،  من خبرة علمية وعملية في هذا المجال      
وهذا ما يجعل الترجمة وسيلة تعمـل       اإلسالمي،   صميم النظام االقتصادي والمالي      واقتصادية في 

في إتجاه إحداث تزاوج بين األفكار والنظريات والمجهود العلمي قصد تطوير البحـث العلمـي               
، ويتحـول مـن نظريـات     دولياالمنافسةمستوى فضل واألحسن ليرقى إلى  والمضي به نحو األ   

 الرفوف إلى منتوجات بنكية ومشاريع عملية توظف في عـالم           محصورة في كتب وبحوث على    
حيوي  ومن هنا ندرك أن الترجمة لها دور مهم و          ويتحول العلم من كيف إلى كم،      .التجارة والمال 

كون الترجمة حلقة الوصـل فـي   اإلسالمي في تطوير وبلورة البحث العلمي في مجال االقتصاد    
ـ األطراف على طاولة الشراكة العلمية التـي ت ، والطريق الذي يمهد لقاء كل   العالمين إلـى  دف ه
 وبذلك فإن الترجمة تساهم فـي تحقيـق التثـاقف           .البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي    تطوير  

 ويمكن توضـيح بعـض صـور هـذه          .وتصحيح المسار العلمي للبحث في االقتصاد اإلسالمي      
 : لنقاط التاليةالمساهمة في تقارب وجهات النظر وعملية التثاقف في ا

كر الـذي يـتكلم باللغـة       سبين المع  وذلك: وتوحيد التصورات تقريب وجهات النظر     .١
العربية وينظر لالقتصاد اإلسالمي من خالل هذه اللغة، وبين المعسـكر الـذي يـتكلم باللغـات              
 األخرى السيما اللغة اإلنجليزية والذي ينظر لالقتصاد اإلسالمي من خالل هذه اللغة، والترجمـة           
هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل هذا التقارب ممكنا وتوحد لغة الحوار، وبدون ذلـك يبقـى كـل              
معسكر في حدود السقف المعرفي الذي لديه في االقتصاد اإلسالمي، وهذا يسبب ضـرر كبيـر                

 .لالقتصاد اإلسالمي

ـ    : توحيد المعايير المالية والعقود التجارية والمصطلحات العلمية       .٢ ذا المتداولة فـي ه
العلم، فما يالحظ أن كل بلد له معياره وله مصطلحاته وله طريقته في كتابة المصطلحات ونطقها                

 .بسبب عدم التواصل

حيث إن الخالف الفقهـي     : تضييق هوة الخالف الفقهي في مجال االقتصاد اإلسالمي        .٣
علـى مـذاهب   بين المدارس الفقهية قائم، والدول اإلسالمية غير الناطقة باللغة العربية موزعـة        

مختلفة مثل الشافعية في ماليزيا والحنفية في باكستان والهند، وال يخفى أن للخالف الفقهي آثـار                
واضحة في مجال االقتصاد اإلسالمي مثل بيع الدين، والعينة، وغيرهما من المسـائل الفقهيـة،               

ف الفقهـي   وإضافة الخالف اللغوي في هذا مجال االقتصاد اإلسالمي يعزز من توسيع هو الخال            
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في مجال االقتصاد اإلسالمي، فيصبح تدارك الجانب اللغوي الذي هو في مقدورنا مطلـب مهـم        
 .في تقليل الخالف وتوحيد معايير وضوابط في االقتصاد اإلسالمي

 ومصلطح واحد ونظرية واحـدة ومفهـوم   :بلغة واحدة) الفكر الغربي(مخاطبة الغير   .٤
المي، وهذا يعكس الوحدة الفكرية والعلمية والمنهجية فـي      واحد ومبادئ واحدة في االقتصاد اإلس     

مخاطبة الغير بمصطلحات مختلفة، ونظريات متباينة، ومفاهيم متضاربة،      االقتصاد اإلسالمي، أما    
ومبادئ متعددة في االقتصاد اإلسالمي، فإن الغير يقع في التباس ولبس ال ترجع على االقتصـاد               

اكه أن االقتصاد اإلسالمي ليس شأنه شأن العبادات في اإلسالم،          وما ينبغي إدر  . اإلسالمي بمحامد 
فالعبادات قاصرة وغير متعدية، وهي تمارس في حدود الشخص الذي يطبق تلك العبادة، وليس لها 
آثارا على المجتمع أو حتى على الغير، وألنها في دائرة المسلمين ال شأن لغير المسلمين بها، أما                 

 تعد مباشر إلى الغير، ويحق لغير المسلمين أن يتبنى مبـادئ االقتصـاد              االقتصاد اإلسالمي فله  
كما أنه من واجبنا توسيع دائرة االقتصاد اإلسالمي عالميا اإلسالمي في نشاطاته التجارية والمالية، 

كي تتمكن البنوك والمصارف أن تمارس نشاطها في إطار دائرة بنكية ومصرفية عالمية إسالمية              
وهذا يتطلب فهم ووعي ودراسة واسـتيعاب لنظريـة االقتصـاد       ريعة اإلسالمية،   تتوافق مع الش  

سالمي من قبل الغير، ومن هنا كان وجوب توحيد لغة الخطاب وتوحيد مناهج البحث والتطوير اإل
 .لضمان االستقرار للنظرية االقتصادية اإلسالمية على المستوى البعيد

 في صناعة وهندسة مسـتقبل االقتصـاد   :ربيةالجمع بين العقلية العربية والعقلية الغ  .٥
اإلسالمي، فالمادة العلمية في االقتصاد اإلسالمي والمالية اإلسالمية واإلطار القانوني والشـرعي          
لها متوفر ومتطور في الكتابات العربية، وجانب الوسائل المالية والمنتجات البنكيـة، والهندسـة              

مين والجمع بين العقلتين من شأنه أن يفيـد االقتصـاد      المالية متطور في الغرب، فالجمع بين العل      
 اإلسالمي ويخطو به خطوات واسعة وعمالقة في هذا المجال ينافس ويفوق به ما توصـل إليـه          

 .الغرب في االقتصاد والهندسة المالية

 مجال االقتصاد اإلسالميخطورة اآلثار السلبية لضعف حركة الترجمة في ومبررات تفعيل حركة الترجمة 
إن ضعف حركة الترجمة في مجال االقتصاد اإلسالمي قد يؤذن بخطر داهم قد ال يتفطن 
إليه بالنظرة القاصرة، ولكن الخطورة تتضح وتتعاظم إذا نظرت في األفق البعيد، فتنامي حركة 

 والنشاط التجاري في ظل اإلطار العام لنظرية االقتصاد اإلسالمي في شتى ةالمصارف اإلسالمي
عالم مع ضعف حركة الترجمة في هذا المجال وعدم توفير العلم والمعرفة واإلنتاج أنحاء ال

التنافر العلمي والفكري والنتائج والتوصيات والفتاوى في هذا المجال ال شك أن يحدث نوع من 
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والتباعد، ونجد عالمين بينهما فوارق كبيرة ومعسكرين ال صلة ألحدهما باآلخر، نظام مالي 
لدول اإلسالمية العربية وحركة علمية وبحثية تصب في إتجاه معين، ونظام واقتصادي في ا

الدول غير اإلسالمية تصب في إتجاه وومالي واقتصادي في الدول اإلسالمية غير العربية 
مخالف أو معاكس، وحركة بحث مؤسسة على فلسفة غريبة عن العقيدة والشريعة، ونخشى 

 تتخد من تلك الفوارق فرصة نجل، وما نخشاه أيضا أحدوث فجوة يصعب سدها في القريب العا
يمكن مالحظة أهم اآلثار السلبية لضعف حركة و. لضرب النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي

 :الترجمة في مجال االقتصاد اإلسالمي في النقاط التالية وهي

مجال قلة الموارد البشرية في : في مجال االقتصاد اإلسالمي قلة الموارد البشرية .١
 يعد خطر محدق بمستقبل وعدم توفر الكتب باللغات األجنبية في هذا المجالاالقتصاد اإلسالمي 

 مع كثرة الطلب على هذا العلم في الدول غير الناطقة باللغة العربية، االقتصاد اإلسالمي السيما
وارد البشرية الم في الجامعات غير العربية والغربية، مما يجعل االبحث العلمي فيهمجال وتوسع 

 .شكالية يعاني منها البحث العلمي في االقتصاد اإلسالميالمراجع والمصادر في هذا المجال إو

هذا نقص : العلمية في مجال االقتصاد اإلسالمي باللغات األجنبيةالمراجع عدم توفر  .٢
 حقيقة كتب حديثة ال تعكسمن وما يوجد منها مالحظ في المكتبات الجامعية والمراكز الثقافية، 

الجهد العلمي الذي بذل في مجال البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي، فتجد مراجع محدودة 
وهذا ما جعل  في هذا المجال، يمطلب المتالهف في مجال البحث العلب معدودة، ال تلبي التوك

لمالية مثل الكتاب المقدس في اتوجد منه نسخة باللغة اإلنجليزية كتاب المعايير الشرعية والذي 
اإلسالمية، كما نال كتاب وهبة الزحلي والذي ترجم منه الجزء الخاص بالمعامالت المالية قبوال 

، أما مجلة األحكام العدلية فهي قبلة كل باحث واسعا في ماليزيا حيث أصبح مرجعا يرجع إليه
أن أخرج عن وإذا أردت . يريد أن يلتمس المرجعية اإلسالمية في كتاباته في االقتصاد اإلسالمي

فقط باللغة اإلنجليزية يعدان من في علم أصول الفقه كتابين نجد ،  قليالاالقتصاد اإلسالمي
لعدم وجود غيرهما، والمتعلم  العالم ،يرجع إليه القاصي والدانيمراجع هذا العلم في ماليزيا 

 والمالية ن من خارج ماليزيا، والمسألة نفسها في االقتصاد اإلسالميبين الكتايومؤلفا هذ
لتنمية ال تسد حاجة البحث العلمي، حيث يصل اإلسالمية، والكتب المترجمة من البنك اإلسالمي ل

وأنا في كتابة هذه .  كتاب باللغة الفرنسية٣٩ كتاب، و١١٤ما هو موجود منها باللغة اإلنجليزية 
 لكتابة بحثها الورقة اتصلت بي طالبة تسألني عن مرجع في المقاصة في المعامالت اإلسالمية

مجلة : وهو أحد المتطلبات في الجامعة التي أعمل فيها، ونصحتها بالرجوع إلى مرجعين هما
األحكام العدلية، وكتاب وهبة الزحيلي، وكالمهما مترجم إلى اللغة اإلنجليزية، وال يوجد غيرهما 
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ين ترجع هذه في هذا الموضوع، فكنت أفكر لو لم يكن هذان الكتابان متوفران لدينا، إلى أ
الطالبة لمثل هذا الموضوع، وهي ال تحسن قراءة اللغة العربية، والنماذج في هذا المشكل أكثر 

 . من أن تحصر

ضعف حركة : إتساع دائرة الجهل بالحقائق الشرعية في مجال المالية اإلسالمية .٣
 اإلسالمي والمالية الترجمة من شأنها أن توسع من دائرة الجهل بالحقائق الشرعية في مجال االقتصاد

 . على المستوى الدوليدائرة التنظير للنظرية االقتصادية اإلسالميةاإلسالمية وتقلص من توسع 

: الخوف من حدوث استعمار جديد في الفكر االقتصادي اإلسالمي من قبل الغرب .٤
البنوك  حيث تصدرت بعض المراكز العلمية ووهذه حقيقة ينبغي االنتباه إليها وعدم الغفلة عنها،

المشهورة في الغرب خاصة في بريطانيا تدريس المالية اإلسالمية ومنح شهادات علمية في هذا 
البعض إلى االعتماد على الكتب يضطر توفر الكتب العلمية في هذا المجال بسبب عدم المجال، و

ما اللصق، وعكس واالكتفاء بعملية التصوير والنقل واإلسالمي االجنبية في مجال االقتصاد 
 .يحدث في النظام المالي الغربي وأسلمته دون مراعاة للضوابط الشرعية في ذلك

الخوف من إصدار منتوجات : إصدار منتوجات بنكية ومالية خاطئة باسم اإلسالم .٥
 بسبب االعتماد على المراجع األجنبية في هذا المجال وعدم بنكية ومالية خاطئة باسم اإلسالم

 .بية والتي يمكن االعتماد عليها والرجوع إليهاتوفر المراجع باللغة األجن

وذلك بتبنيها ومحاولة أسلمتها بحسب : الرجوع إلى النظرية االقتصادية الغربية .٦
القدرات الفكرية والعلمية التي يكتسبها المتصدر للتدريب والتعليم، وهذا من شأنه أن يشوه الفهم 

قات خاطئة نتيجة تطور البحث العلمي في الصحيح للنظرية االقتصادية اإلسالمية، ويفرز تطبي
النظريات الغربية السيما في مجال المنتجات البنكية، وطرق ضوء االقتصاد اإلسالمي على 

االستثمار التجاري، والقروض وإدارة المخاطر، وسوق رؤوس األموال ونحوها من القاضايا 
 . ظر فقهي وشرعي دقيقمالية واالقتصادية الحساسة التي هي موضع نظر وبحث وتقتضي نال

 سائله في مجال االقتصاد اإلسالميالبحث العلمي ووالترجمة في تصور استراتيجي لمستقبل حركة 
 البد من بعد إدراك الحاجة الماسة إلى تفعيل حركة الترجمة في مجال االقتصاد اإلسالمي،

د تحقيق  حركة الترجمة في البحث العلمي ووسائل ذلك قصإعطاء تصور عام على طبيعة
لبا على تطور األهداف المرجوة من ذلك، وتفادي اآلثار السلبية الممكن حدوثها والتي قد تؤثر س

 :  ورقيه، ويمكن مالحظة هذا التصور في النقاط التالية، وهيالبحث العلمي ونموه
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 ال شك أن هناك مراكز ترجمة:  وتوسيع دائرة نشاطهاترجمةدعم وتفعيل مراكز ال .١
المطلوب هو تحسين أداء عالم اإلسالمي تواكب مسيرة هذه المهمة النبيلة، ولكن منتشرة في ال

تلك المراكز، وإنشاء الجديد منها، وربط تلك المراكز بالجامعات والمعاهد الشرعية المتخصصة 
هذه المراكز على ترجمة الكتب المهمة في االقتصاد اإلسالمي تشجيع في المالية اإلسالمية، و

صورات واضحة وسليمة عن طبيعة النظرية اإلسالمية في المال والتجارة والتي تعطي ت
وهذه المراكز البد من تغطية كل مجاالت االقتصاد اإلسالمية والمالية اإلسالمية . واألعمال

 .بجميع أقسامها لتقديم مادة متكاملة غير مبتورة

طلب العالمي إنشاء مراكز التنسيق والشراكة بين كل ألسنة العالم قصد تلبية ال .٢
ن أنشاط مراكز الترجمة ال يتوقف عند الترجمة ولكن البد : لنظرية اإلقتصاد اإلسالمي الصحيح

يترجم ذلك العمل في صورة تنسيق وشراكة مع األطراف المعنية في باقي دول العالم من الدول 
العلمية فيها اإلسالمية غير العربية والدول الغربية من خالل توفير هذه المادة إلى المراكز 

وينبغي اعتبار . ومكتباتها العامة ومكتباتها الجامعية، فضال عن البنوك والمصارف اإلسالمية
مراكز الترجمة عبارة عن ميراث شراكة بين كل ألسنة العالم كله قصد تلبية الطلب العالمي 

قتصاد لنظرية االقتصاد اإلسالمي الصحيح، فال يمكن اعتبار ميراث البحث العلمي في اال
اإلسالمي والمالية اإلسالمية حكرا على المسلمين العرب، ولكنه ينبغي أن يصدر إلى كل ألسنة 

 والتنسيق والشراكة تكون أيضا بين المجامع .العالم لضمان سالمة الفهم الصحيح والتطبيق
 اللغوية والعلمية والمراكز المالية واالقتصادية على مستوى العالم قصد توحيد المصطلحات

 .العلمية وتعميم معايير مالية موحدة على مستوى العالمين في مجال االقتصاد اإلسالمي

على الرغم من أهمية حركة الترجمة في تطوير :  والتأهيلتدريبالإنشاء مراكز  .٣
حركة البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي إال أنه البد من تأهيل وتدريب متخصصين في 

ي والمالية اإلسالمية، حيث إن  فقه بميادئ االقتصاد اإلسالمم لهاسحركة الترجمة يتصدر لها أن
قضايا االقتصاد المال والتجارة من منظور إسالمي لها أهميتها في تصدير الدقة في ترجمة 

نظرية االقتصاد اإلسالمي في صورة واضحة وسليمه غير مبتورة وال مشوهة، وهذا يتطلب 
 كما أن المتصدرين للترجمة .ا نصيبا من التأهيل والتدريبنوعية مميزة من المترجمين لها نالو

ينبغي أن يكونوا على علم دقيق بمعنى الترجمة والقواعد التي تحكمها، وأفضل الطرائق لنقل 
النص من لغة إلى أخرى، وذلك بمحاولة استكشاف النص بمراعاة الجوانب المنطقية والداللية 

 .ة بناءة هادفة تحقق المقصد األسمى من الترجمةوالتركبيبة للنص قصد الوصول إلى ترجم
األمانة في النقل، والضبط في : وأهم المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في المتصدر للترجمة هي
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الكتابة، والدقة في اختيار اللفظ، التأكد من وضع المصطلح الصحيح في موضعه المناسب، 
كما أن هناك . جاز والمحافظة على االتقانواإليضاح والسهولة في التعبير، والسرعة في اإلن

االشتقاق، : بعض األدوات التي بنبغي للمترجم أن يتسلح بها لتكون له عونا على الترجمة مثل
والتعريب، والمجاز، والنحت، فهذه أحد الوسائل التي توصل المترجم إلى أهداف دقيقة في 

 .)١٠(موضوع الترجمة

بين مختلف مستويات الترجمة، وبين مختلف الجمع ينبغي : شمولية حركة الترجمة .٤
فهناك الكتب المدرسية، والكتب العامة المبسطة، التي تعطي تصورات أنواع البحث العلمي، 

عامة وواضحة بأسلوب يسير سهل في متناول الطبقة المبتدئة، وهناك كتب متخصصة وكتب 
نية على نظرة كلية متوازنة متقدمة، إلى غير ذلك، بمعنى أن حركة الترجمة بنيغي أن تكون مب

ومتقاربة بحيث تغطي كل الفئات وتراعي مختلف الطبقات، بحيث تخاطب العامل والموظف 
العادي في البنك، والمتخصص في المصرف، والطالب في مستوى الباكلوريوس، والباحث، 

الناس، ة ممكنة من لية، وذلك لضمان مخاطبة أكبر شريحوالمخترع الذي يعمل في الهندسة الما
 والمالية اإلسالمية مشروع متكامل له إتجاه تنازلي من  تثقيف الناس باالقتصاد اإلسالميألن

القمة، وله إتجاه تصادي من األسفل، وله انتشار أفقي كون الذي يريد أن يختار المنتوج 
 .اإلسالمي من المصرف اإلسالمي ينبغي تثقيفه وتعلميه وتشجيعه على حسن االختيار

البد من وضع بعض الضوابط المهمة للترجمة : ضبط حركة الترجمةهمة لممعالم  .٥
التغافل عن مراعاة قصد تحسين آدائها السيما في مجال االقتصاد اإلسالمي والمالية اإلسالمية، و

تشويه هذه المعالم التي قد تفسر أيضا على أنها ضوابط أو معايير يؤدي إلى تراكمات خاطئة و
في المصطلحات خلق اضطراب معرفي في هذا ، فضال عن  االقتصادالنظرية اإلسالمية في
التي ينبغي مراعاة جوانبها في الترجمة في االقتصاد هذه المعالم ، ومن بين والمفاهيم والمعايير

 :اإلسالمي هي

مهنة نبيلة وشريفة ومتميزة تساهم في عملية في االقتصاد اإلسالمي اعتبار الترجمة  : ١
 .ألمةالنباء الحضاري ل

                                                
اسـتخدام  : عريبوالت. هو استخراج كلمة جديدة من أخرى أو توليدها على حسب صيغ عربية           : االشتقاق) ١٠(

هو ما يقابـل    : والمجاز. كلمة أعجمية وتحويل صياغتها على طريقة العرب لعم وجود مقابلها في العربية           
هو نوع من االشتقاقوهو يطلق علـى    : والنحت. الحقيقة وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع قرينة          

سب في اللفظ  والمعنى المنحوت والمنحوت عملية انتزاع كلمة جديدة من كلميتن أو أكثر على أن يكون تنا        
مقدمة إلى فن   محمد الحاج يعقوب،    : لتفصيل هذه الوسائل في   : انظر.  عنه مثل الحمدلة والبسملة والحوقلة    

 .٢١ صالترجمة،



 )٤٤٤(  

إنتاجا علميا مميزا للمترجم أو المؤسسة  في االقتصاد اإلسالمي اعتبار المادة المترجمة: ٢
 . من قبل العاملين في حقل االقتصاد اإلسالميتقديرالعلمية التي قامت به تستحق ال

شركاء في هذا العمل اإلبداعي، في االقتصاد اإلسالمي اعتبار المترجم أو المترجمين : ٣
 الذي يساهم في عملية تطوير وتحسين مسيرة االقتصاد من سجالت أعمالهم العلميةويضاف ض

 .اإلسالمي على المستوى العالم

 على أنها بحث علمي وليس مهنة فقط  في االقتصاد اإلسالميالنظر إلى الترجمة: ٤
 البحث يتقاضى عليها المترجم مبلغا من المال، بمعنى أنه ينبغي أن تكون مهنة الترجمة جزء من

العلمي واألكاديمي وليس فقط جزءا من عمل تقني وفني ينتهي بتصوير رسوم وأشكال على 
هو عمل مركز علمي فتكون الترجمة عبارة عن سلسة متكاملة العمل قة بيضاء، إال أن يكون رو

 .من الحلقات ينضم إليها فريق كل حسب الجانب الذي كلف به

بغي أن يكون للمؤسسات االقتصادية والمالية ، وينتخصيص مكافاة مادية للترجمة: ٥
، ونشر المادة المترجمة سواء في صورة كتاب أو مقال واعتباره عمال علميا بعد نصيب منها

التحكيم، هذا طبعا على المستوى الفردي ال المؤسساتي والذي إطار عملها يكون له بعد علمي 
 .رادواسع يتجاوز هذه الحدود الضيقة التي قد تتعلق باألف

 .قساما خاصة بهاأقبول نشر المواد المترجمة في المجالت العلمية وفتح : ٦

تشجيع إصدار المجالت العلمية والدراسات االقتصادية بلغات متعددة في الجامعات : ٧
 .والمراكز في البلدان العربية

لحقيقة اتوجيه قسم الترجمة في الجامعات والمراكز العلمية ومحاولة تأطيرها باألهداف : ٨
 في التي يرجى من ورائها لتأمين توفر موارد بشرية كفأة قادرة على مواصلة حركة الترجمة

 .مجال االقتصاد اإلسالمي

يتصف بها مثل األمانة في النقل، ينبغي للمترجم أن التأكيد على توفر المواصفات التي : ٩
، واإليضاح والسهولة والدقة في اختيار اللفظ، ووضع المصطلح الصحيح في موضعه المناسب

 .في التعبير، والسرعة في اإلنجاز مع المحافظة على االتقان

 ينبغي أن تكون حركة الترجمة في االقتصاد اإلسالمي حركة :االختيارية في الترجمة .٦
اختيارية بمعنى أنها حركة مبنية على االختيار سواء في استيراد المنتج غير العربي وترجمته 

أو في تصدير المنتج العربي بترجمته إلى اللغات األخرى، وهذه االختيارية إلى اللغة العربية 
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تدل على وضوح الفكرة والمنهج والهدف والرؤية، وبذلك تكون حركة الترجمة حركة هادفة 
 تسير نحو تحقيق أهداف مرسومة من قبل المراكز العلمية القائمة على هذه المهمة ةبناء

ية في الترجمة من شأنها أن تخرجها عن الحركة االنفعالية وهذه الخاص. الحضارية النبيلة
ية التي تصدر بدوافع غير موضوعية، وحركة الترجمة فيها تكون مبنية على رواالضطرا

العشوائية وتنبع عن احساس بضعف في الذات والتهافت على منجرات الغير واالنبهار بها مما 
 واالقتصاد علم والمعرفة والحضارة اإلسالميةتوقعها في طامات علمية لها آثار سلبية على ال

 .االسالمي

 ال معنى لترجمة األعمال العلمية في مجـال االقتصـاد   :التوزيع والنشر والتسـويق    .٧
األيدي التي تطلبها، وهنا فـإن عمليـة النشـر والتوزيـع     بين  اإلسالمي بدون توفير تلك المادة      

ترجم متوفر بين طالب هـذا العلـم، ويكـون    والتسويق أمر مهم، وذلك لجعل اإلنتاج العلمي الم       
التسويق عن طريق مراكز الشراكة التي تقام بين مختلف مراكز الترجمة، وأهـم النقـاط التـي              

 .ينبغي استهدافها هي الجامعات والمراكز العلمية والمكتبات العامة والمصارف والبنوك وغيرها

بعيدا عن آراء بعض : مرارأهمية المنهجية السليمة في الترجمة في النجاح واالست .٨
 الحضارة هالناقدين في تقويم حركة الترجمة ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق ما تتوقع

اإلسالمية من الترجمة، وتجاوزا لمناقشة بعض جوانب أسباب الفشل في حركة الترجمة 
فات الترجمة  والمحافظة على مواصالمعاصرة، فإنه ينبغي التنبيه على أن أهمية المنهجية السليمة

 في حركة الترجمة لضمان نجاحها واستمرارها قصد تحقيق األهداف الحقيقة من وراء الناحجة
 والتي تفرز القدرة على االبداع والعطاء والتجديد والتجدد  في االقتصاد االسالميحركة الترجمة

يرا تنظوتسهيل ما عسر وشرح ما أغلق وحل ما استشكل فكرا وتفكير والنمو والتنامي و
حركة تقوم الفلسفة التي على أساسها طبيعة إلى في الترجمة ويرجع سالمة المنهجية . وتطبيقا

الترجمة، وطبيعات المواصفات التي يتصف بها المترجم مثل األمانة في النقل، والدقة في اختيار 
اللفظ، ووضع المصطلح الصحيح في موضعه المناسب، واإليضاح والسهولة في التعبير، 

 .رعة في اإلنجاز مع المحافظة على االتقانوالس
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 : وتوصياتهنتائج البحث، وخاتمة
بعد هذا العرض يختم هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات، والتي نوجزها فـي النقـاط               

 :التالية وهي

ومستمر بين الحضارات المختلفـة بمـا       حركة الترجمة بمنزلة حوار دائم       يمكن اعتبار    -
  تساهم في عملية التفاعل والتثاقف اإليجابي والتبادل الفكري والعلمـي          وعةثقافات متن تحمله من   

 .االقتصاد اإلسالميفي 

 ربط حركة الترجمة بحركة البحث العلمي في االقتصاد اإلسـالمي، والحـرص علـى               -
بقائهما متناسقين متقاربين قصد المساهمة في توجيه وتوسيع دائرة البحث العلمي في االقتصـاد               

 .اإلسالمي

 اعتبار أن الترجمة أهم وسيلة لنقل المنتوج العلمي في االقتصاد اإلسالمي إلـى جميـع                -
 إسالمية أم ال، قصد تحقيق       الناطقة بالعربية سواء كانت دول     أنحاء العالم والسيما إلى الدول غير     

التواصل وكشف اإلنجازات العلمية ومعرفة حدود السقف المعرفي في االقتصاد اإلسـالمي فـي       
 . منطقة من مناطق العالمكل

ت تلك المراكز مستقلة أم حكوميـة أم     كان الدعم المعنوي والمادي لمراكز الترجمة سواء        -
سسات تعليمية أو مالية أو جامعات، وينبغي للمؤسسات االقتصادية والماليـة أن يكـون         تابعة لمؤ 

 .لها جزءا من هذه المساهمة

لمالية اإلسالمية في أقسام الترجمة، وإنشـاء        إعطاء عناية خاصة لالقتصاد اإلسالمي وا      -
مراكز خاصة للترجمة متخصصة في االقتصاد اإلسالمي والمعامالت المالية والمالية اإلسالمية،           

 . وفصلها عن مراكز الترجمة التي تغطي في أعمالها كل الحقول المعرفية

قتصـاد   إعطاء اعتبار خاص وامتياز معتبر لمراكـز الترجمـة المتخصصـة فـي اال          -
اإلسالمي، ألنها مهمتها غير منوطة بأعمال إنجازية وعلمية للتواصل الحضاري فقـط، وإنمـا              

 .عملها منوط بطلب عالمي لمادة االقتصاد اإلسالمي في كل فروعه وأقسامه

 مهما نشطت مراكز الترجمة فإنها ال تستطيع تغطية الطلب الملح على مـادة االقتصـاد        -
تسارع نمو المصارف اإلسالمية والبنوك عالميا بمعدالت       بسبب  لدولي  اإلسالمي على المستوى ا   

كبيرة، ولوجود النقص الهائل في الموارد البشرية في مجال المصارف والبنوك اإلسالمية، وهذا             
 . ال ينبغي التهاون فيهما يجعل مهمة مراكز الترجمة مطلبا عالميا
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ج التعليمية والدورات العلمية في أقسـام       إدراج مادة االقتصاد اإلسالمي في البرام     ينبغي   -
الترجمة لرفع مستوى الترجمة في مجال االقتصاد اإلسالمي إلى أعلى مستوياته، وألن الخطأ قد              
يغتفر في بعض المجاالت العلمية لمحدودية آثاره السلبية لكنه ال يغتفـر فـي مجـال االقتصـاد      

 .اإلسالمي

رائدة في حركة   التي تعد تجربة    ترجمة  في حركة ال   اليابانيةينبغي االستفادة من التجربة      -
 . في إحداث قفزات علمية عمالقة في مجال البحث العلميهاالترجمة وقد ساعدت

مسـتوى  بمـدى أمانـة المتـرجم و   في االقتصاد اإلسالمي  يتعلق نجاح حركة الترجمة    -
ها للتعبيـر بدقـة   معارفه وعلومه، ودقته في ضبط المفاهيم والمصطلحات، وسالمة لغته وسالست       

 . ومعانيوصدق على ما يحمله النص من مضامين

اآلراء وتالقـح   لتفاعـل الثقافـات     واسعة وأرض خصبة    ساحة حقيقية    تعتبر الترجمة    -
 . في االقتصاد اإلسالميواألفكار والرؤى

وتوسيع اآلالت العصرية    ينبغي االستفادة من التكنولوجيا الحديث في الترجمة وتوظيف          -
 . ة الفورية أو في الترجمة الكتابيةها سواء في الترجماستخدام

 . ينبغي للعاملين في االقتصاد اإلسالمي دعمه ورعايتهالترجمة علم وفن يمكن اعتبار -

إلى ثقافة معمقة في موضوع البحث، وإلى إبداع        في االقتصاد اإلسالمي    الترجمة  تحتاج   -
 ونقلها إلى لغـة أخـرى مـع   معينة  من لغة    الرتباطه بنقل مقوالت علمية واردة في نص      حقيقي  

 .التهاالحفاظ على مظامينها ونظافة مدلو

هي التي تعتمد علـى مـنهج علمـي         في االقتصاد اإلسالمي     الترجمة الحقيقية الناجحة     -
) اللغة األم (رصين وأسلوب معتدل ومتوازن وموضوعي في شرح النصوص ونقلها من األصل            

 ).هااللغة المترجم إلي(إلى الفرع 

العلمية المستقلة منهـا والتابعـة      والمؤسسات  والمراكز  جهود المنظمات    تعزيز مسيرة و   -
 .لخدمة االقتصاد اإلسالمي
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 محتويات البحث
 

 .معنى الترجمة ومدى داللتها على التواصل الحضاري .١
 .الترجمة والبحث العلمي .٢
 .أهمية اللسان العربي في تفسير النصوص الشرعية ذات البعد االقتصادي والمالي .٣
 . لاعتبار الترجمة الواسطة األمينة لنقل نظرية اإلسالم في االقتصاد والما .٤
 .أهمية الترجمة في تطوير البحث العلمي في االقتصاد اإلسالمي العالمي .٥
مساهمة الترجمة في تقارب وجهات النظر وعملية التثاقف وتصـحيح مسـار مسـتقبل               .٦

 .البحث في االقتصاد اإلسالمي
مبررات تفعيل حركة الترجمة وخطورة اآلثار السلبية لضعف حركة الترجمة في مجال  .٧

 .مياالقتصاد اإلسال

تصور استراتيجي لمستقبل حركة الترجمة في البحث العلمي ووسائله في مجال  .٨
 .االقتصاد اإلسالمي

 .خاتمة، ونتائج البحث وتوصياته .٩
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Abstract. There is no doubt that the financial system in the non Arab countries is 
willing to establish its financial and economic systems based on the shariah 
requirements and framework. It is important to note that one of the major challenges 
faced by the industry in this area is the fully comprehension and understanding of 
the Islamic finance and economics guidelines provided by the Muslim scholars 
throughout the history up the presence, which include Islamic banking, takaful, 
capital market and other important segments of the Islamic finance and economics. 
The challenges become very substantial with the shortage of the human capital who 
possesses both professional skills and, acknowledgeable talent in the field of Islamic 
Finance. Obviously this issue will put the economic and the financial systems of 
those countries (non Arab countries) in a very difficult position due to the 
difficulties in outsourcing the Islamic economic materials in Arabic. On the other 
hand, the easy access to the English materials produced by the western economist 
will facilitate the switch of financial system of those countries from shariah base to 
conventional base framework. The main issue here is the language and the means of 
communication, between the Arab world and the rest of the glob. However, the issue 
becomes very critical if the translation in Islamic economics does not fulfill the 
global needs of the Islamic economic and finance, and make it available in the hands 
of the practitioners and professionals especially, with the fast growing rate of the 
Islamic finance Industry, as well as the fast expansion of the Islamic banking 
industry. In fact this growth has attracted the attention of the western financial and 
economic systems, and accordingly they adopted the Islamic principles used in the 
Islamic finance and economics in order to accommodate the Islamic financial 
transactions globally, and benefit from the substantial fund available in the Islamic 
market. The worry here is that the translation in Islamic finance and economics does 
not follow in parallel with the global growth in the Islamic economy which affect 
negatively the availability of the Islamic economics materials (books, research, 
studies, articles, standards, ect) and, expose the Islamic finance and economy 
respectively to substantial risk and danger in the area of banking products, 
structuring product, Islamic financial transaction, takaful or Islamic insurance. In 
this context this paper addresses the issue of translation and its role in the research 
and development in Islamic economics from the Malaysian experiences in this filed 
by taking into account the global necessity of establishing a centre in translation, 
coordination, training, and partnership among all the various languages worldwide 
in order to fulfill the need of the theory of Islamic economics The paper ends with 
some recommendations for an appropriate strategic view for the future of the 
research and development of the Islamic economics.  

 
 
 


