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 معيد االقتصاد اإلسالمي -باحث 

 المممكة العربية السعودية –جدة  –جامعة الممك عبدالعزيز 
 

فتعرف بأنيا الفمسفة التي يبنى عمييا  (Methodology)منيجية البحث العممي 
الطرق التي سوف يتبعيا الباحث لدراسة الظاىرة موضع  البحث، والتي تبنى عمييا

البحث، وىي التي تضع المعايير لقبول الشواىد وتقرر الدور الذي يمعبو التعميل في 
التحقيق، والمنيجية كعمم تقرر الطرق العممية وتطبيقاتيا في الحقل المعين ومدى 

تي تفضي إلى تخميص مناسبتيا لمتعميل الذي استخدم في التحقيق العممي، وىي ال
البحث من العوامل الشخصية وتجعل البحث موضوعيا ونتائجو قابمة لمتنبؤ بيا، 
حيث إن استخدام نفس المنيجية تؤدي إلى نفس النتائج لو قام بيا باحثون مختمفون، 
وتختمف المنيجية المتبعة بحسب المعايير المتبعة لقبول الشواىد، وتؤثر عمى اختيار 

وتشكل الفمسفة التي يبنى عمييا البحث القاعدة لمقيم واالعتقادات طريقة البحث. 
العممية لتي تبنى عمييا معايير القبول لمشواىد ودرجة ارتباط العمة بالمعمول، ويسبب 
تغير القيم العممية إلى إحداث ثورات وطفرات عممية وتغيرات ىيكمية في المعرفة 

 موضع البحث.
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 (Paradigms)القيم واالعتقادات العممية 
تشكل القناعات والقيم العممية أساس المنيجية أو الفمسفة أو التصور الذي يبنى 
عميو العمم يمكن تعريف القناعات أو القيم أو االعتقادات العممية بأنيا مجموعة 
االفتراضات، والنماذج، والقيم، والممارسات والتي تشكل المنظار التي يشترك فييا 

، وفي حقل فمسفة العموم تعرف (1)معين لمنظر إلى الحقيقة في حقل المجتمع العممي
، وقد (2)بأنيا المنيجية العامة المتبعة من قبل العموم الطبيعية لمتوصل إلى نتائجيا

أعطى مؤرخ العموم تموس كون لمقيم أو القناعات العممية المعنى المستخدم حاليا 
(Paradigmsلتعني مجموعة الممارسات التي تميز حقل )  معين من المعرفة في زمن

( وربطيا بالعموم الطبيعية، وشرحيا بأنيا Exemplarمعين وفضل أن يطمق عمييا )
 .مجموعة األسئمة التي تسأل لمحصول عمى إجابة في عمم معين

 المعتقدات العممانية
يعرف الدين بأنو: مجموع االعتقادات التي تتعمق بحالة وطبيعة واليدف من 

رف بأنو: مجموعة اعتقادات وقيم وممارسات تبني عمى تعميمات من ، كما يع(3)الكون
قائد روحي، أو يعرف بأنو: مبادئ وتفسيرات أو نشاطات تمارس بناء عمى إخالص 

، كما (5). كما تعرف العممانية: بأنيا ما ىو دنيوي أو ما ليس لو عالقة بالدين(4)إرادي
 .(6)وم التي ليس ليا أصول دينيةتعرف العموم االجتماعية العممانية: بأنيا العم

في بدايت القرن الواحد والعشرون تزايد االىتمام بدراسة الدين العمماني والذي 
يتجسد في االعتقادات أو القناعات لمعموم المختمفة والتي تصنف ضمن العقائد 

                                                           
(1) Collins English Dictionary (2003) Harper Collins Publishers. 

(2) Collins Discovery Encyclopedia (2005) Harper Collins. 

(3) Wikipedia encyclopedia (2012) Farlex, Inc. 

(4) The American Heritage Dictionary (2009) 4th ed. Houghton Miffin Company.  

(5) The American Heritage Dictionary (2009) 4th ed. Houghton Miffin Company. 

(6) Collins English Dictionary (2003) Harper Collins Publishers. 
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الدينية، وقد شكمت تمك العقائد منافسة لمعقائد التقميدية في تأثيرىا عمى معتقدييا 
، أن العموم االجتماعية (8)(2001، ويعتقد نمسون )(7)عمى المجتمع الذي تطبق فيوو 

بأن العموم  (9)(1981قد احتمت مكان القوى الدينية، وقد وجد روبرت بيال )
االجتماعي قد أخذت مكان العموم الدينية في المجتمعات المعاصرة من حيث أنيا 

جابات لمتساؤالت التي كانت تجيب عييا األديان، مثل أي من  أعطت تفسيرات وا 
المخموقات نحن )أصل الخمق(، ولماذا وجودنا )لماذا خمقنا(، كما ما يجب عميو أن 
يكون سموكنا )السراط المستقيم( ولماذا يجب أن يكون كذلك )نتائج سموكنا(، وما ىو 
مصيرنا )تعاسة وشقاء أو رفاىية وسعادة(، وقد أعطيت لمعموم االجتماعية ميمة 

 ان الصراط المستقيم لمبشر، ولكن ىذه الميمة ىي ميمة اهلل سبحانو وتعالى.بي

من االقتصاديين الذين اىتموا بالتأصيل لمدين االقتصادي، ماكموسكي 
، فقد وجد أن القيم الضمنية التي يفترضيا االقتصاديون كانت أىم من (10)م(1985)

موك االقتصادي الرشيد، ففي نتائج أبحاثيم، ألنيا تحدد ما يجب أن يكون عميو الس
الوقت الذي يدعي االقتصاديون الموضوعية في عمم االقتصاد، نجد أن نظرياتيم 
تقوم عمى غيبيات تؤدي إلى رسائل قوية مثل تمك التي تقوم بيا األديان حتي يمكن 
القول بأن االقتصاد يقوم بتقديم دين جديد، بكل مقومات الدين من أركان لإليمان 

سموك القويم تؤدي إلى تحقيق أىداف الدين االقتصادي من نجاح )تطور وضوابط لم
 اقتصادي( وفالح )الحفاظ عمى الكون(. 

                                                           
(7) Glover, W. (1984) Biblical Original of Modern Secular Culture: An Essay in 

Interpretation of Western History, (Macon, Ga: Mercer University Press). 

(8) Nelson, R. (2001) Economic as Religion: from Samuelson to Chicago and Beyond, 

The Pennsylvania State University Press, P. xxii. 

(9) Bella, Robert (1981) The Power of Religion in Contemporary society, quoted in 

Vidich, A. and LYMAN, S. (1985) American Sociology: Worldly Rejection of 

religion and their Directions, (New Haven: Yale University Press), p. 305.  

(10) McCloskey, Donal (1985) The Rhetoric of Economics, University of Wisconsin 

Press. 
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 موقف اإلسالم من القناعات أو القيم الدينية لعمم االقتصاد التقميدي
(The Economic Paradigms) 

يعتبر جميور االقتصادين )غالبيتيم( أن عمم االقتصاد ىو عمم موضوعي 
مد منيج البحث االستنباطي الذي جاء بو ديكارت ومنيج البحث التجريبي الذي يعت

جاء بو فرنسيس بيكون الذي يمجد العقل ويشيد بسمطانو ويثق بالعمم وال يثق إال 
( الذي ال يعتبر شيًئا Positivismبالتجربة. فقد أسس كومـت المذىب الوضعي )

اء نتيجة التجارب الحسية وأمكن اختباره حقيقًيا واقعًيا إال الموضوع الوضعي الذي ج
بالحس، وبذلك يستبعد المذىب األفكار الروحية والغيبية، وتكون الطبيعة ىي المصدر 
الوحيد لممعمومات والمادة ىي أصل الوجود وغايتو وما ورائيا ىو وىم وخيال. ولتفسير 

ر حيث الوجود اإلنساني عمى أساس حسي عقمي وضع )داروين( نظريتو في التطو 
اعتبر اإلنسان حيوانـًا مرقيـًا من األميبات كما فسر )فرويد( السموك البشري عمى 
أساس الغريزة الجنسية. ففي رأيو أن الغريزة الجنسية ىي الدافع األصيل لمسموك 

 .(11)اإلنساني، وىذا يشمل الفرد والجماعة واألخالق والدين والفن والفكر

ي نظرتو إلى المعرفة أنكر عمى الناس إن العممانية أو المذىب الوضعي ف
مقدرتيم عمى معرفة الحقائق المطمقة، وبذلك تكون الحقائق الكمية في حدود ما 

 .(12)يستطيع اإلنسان أن يكتشفو بنفسو وبالتالي يكون اإلنسان مقياس لكل شيء

إن الفمسفة العممانية لمعمم تيدم األساس الذي قام عميو الفكر اإلسالمي وىو 
لتوحيد والذي يقوم عمى الوحدانية فاهلل ىو اإللو الحق ال إلو إال ىو، )فأعمم أنو مبدأ ا

، ) فذلكم اهلل 170، )إنما اهلل إلو واحد سبحانو( النساء: 19ال إلو إال ىو( محمد:

                                                           

، دار الوفاء لمطباعة اإلسالم والمذاىب االقتصادية المعاصرة( ىـ1407)يوسف كمال  (11)
 . 21-18 :ص ص لنشر،وا

 ، بيروت.37، صقصة اإليمان بين الفمسفة والعمم واإليمان .(د.ت)نديم الحر  (12)
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، واهلل ىو الذي خمق الخمق فسوى وأحسن الخمق، )الذي خمق 32ربكم الحق( يونس 
، )صنع اهلل الذي أتقن كل 3ن صوركم( التغابن:، )وصوركم وأحس2فسوى( األعمى:

، وأن اهلل ىو الذي خمق الخمق وىداىم إلى 88شيء أنو خبير بما تعممون( النمل: 
، )ألذي 3النظام والسموك الذي يحقق غاية وجودىم، )والذي قدر فيدى( األعمى:

 50أعطى كل شيء خمقو ثم ىدى( طو:

ي عمى مجموعة اعتقادات شكمت أن الدين العمماني في مجال االقتصاد بن
 أركان اإليمان لممذىب االقتصادي الرأسمالي وىذه االعتقادات ىي: 

االعتقاد بوجود قوانين عممية محكمة تحكم الظواىر االجتماعية واالعتقاد  -1
بأن اإلنسان يستطيع بإمكاناتو العقمية اكتشاف تمك القوانين والسيطرة عمى تمك 

ارجية أو غيبية، وىذا يعكس االتجاه العمماني في الظواىر بدون مساعدة قوى خ
المدرسة الكالسيكية. إن ىذا االعتقاد يناقض ما توصمت اليو التطورات العممية 
الحديثة، حيث إن نظرية الكوانتم والنظرية النسبية قد أسقطتا مبدأ الحتمية 

المبادئ استندت والميكانيكية والعمية واطراد الطبيعة وثبوت ويقين قوانينيا، ألن ىذه 
إلى مبررات كاذبة أو زائفة، وأثبتت مبدأ السببية الالحتمية لمظواىر الطبيعية حيث 

، (13)أن سموكيا قد يتأثر بعوامل عشوائية يمكن تفسيرىا بقوانين ونظريات االحتماالت
كما أن ىذا االعتقاد يناقض اعتقاد المسمم بأن اهلل سبحانو وتعالى ىو الذي يحيط 

ن مقدرة اإلنسان عمى العمم واإلحاطة قاصرة. بكل شيء و   ا 

، )أال لو الخمق واألمر( 154قال تعالى: )إن األمر كمو هلل( آل عمران:
، )وما أوتيتم 255، )وال يحيطون بشيء من عممو إال بما شاء( البقرة: 54األعراف:

 .7)ربنا وسعت كل شيء رحمة وعمما( غافر: 85من العمم إال قميال( اإلسراء:
                                                           

 الكويت، ،المعرفة 264 عالم فمسفة القرن العشرين، (ىـ1421) الخولي يمنى الطريف( 13)
 .252-250 :ص ص
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( أي يكون Positiveاالقتصادين تبنوا الموقف الواقعي أو الوضعي ) إن -2
االقتصاد عمًما موضوعًيا ودقيًقا بصورة مطابقة ألي عمم من العموم الطبيعية 
فيختص بما ىو كائن فعاًل ال بما يجب أن يكون عميو السموك االقتصادي، 

. (14)القيم األخالقيةوبالتالي ال يعتمد عمى المعايير واألحكام والمثل الشخصية و 
، ومحايد تماما (15)فيو )مستقل عن أي موقف أخالقي معين أو أحكام معيارية(

 .(16)أمام الغايات(

االعتقاد بأن الحرية المطمقة حق طبيعي لألفراد ومصدرىا الطبيعة،  -3
وألنيا خارج نطاق القانون والنظم االجتماعية، لذلك ال يمكن إلغائيا ألنيا حق 

ذ الوالدة، وقد تولد ىذا االعتقاد كردة فعل لنظام اإلقطاع الذي كان أصمي لمفرد من
سائًدا في أوربا واعتمد النشاط االقتصادي فيو عمى نظام السخرة والذي حرم األفراد 

 من حقوقيم األساسية.
إن الحرية حق أساسي في اإلسالم، فالتكاليف ال تكون إال إلنسان حر لديو 

من اإلسالم لإلنسان حتى حرية االعتقاد، قال تعالى: الخيار في القيام بيا، ويض
، )قل الحق من ربك فمن 356)ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي( البقرة:

، ولكن ىذه الحرية يجب أن تكون 29شاء فميؤمن ومن شاء فميكفر( الكيف:
مسؤولة، ويجب أن تمارس ضمن الضوابط التي تحقق الغاية من وجود اإلنسان 

اليدف من خمقو، فاهلل لم يخمق الخمق عبثا، )وما خمقا السموات واألرض وما و 
، 191، )ربنا ما خمق ىذا باطال سبحانك( آل عمران:16بينيما العبين( األنبياء:

                                                           
(14)  T.W. Hutchinson (1964) Positive Economics and Policy Objectives, George 

Allens Urmim Ltd., London, p. 28. 

(15) Fridman, Milton (1953) Essays in Positive Economics, Chicago: The University 

of Chicago Press).  

(16) Robbins, Lionle (1935) Essay in the Nature and the Significance of Economic 

Science, (London: Macmillan ) 2nd ed., p. 240. 



 9            تشخيص األزمة المنيجية لعمم االقتصاد اإلسالميعبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي:                   

 

 

بل خمقيم لميمة محددة وىي القيام بوظيفة االستخالف )وما خمق الجن واألنس إال 
 .56ليعبدون( الذاريات:

د ىو الخمية األساسية في المجتمع لذلك أخضع االعتقاد بأن الفر  -4
التحميل االقتصادي لمنزعة الفردية وأصبح الفرد في ذاتو ىو أساس المعرفة 
والمجتمع ىو مجموع األفراد، وقد عكس ىذا االتجاه عبارة ديكارت المشيورة )أنا 

زن أفكر إذن أنا موجود(. إن ىذا االعتقاد ال يتفق مع التصور اإلسالمي الذي وا
بين حق الفرد وحق المجتمع وأوجب حق لممجتمع في عمى الفرد، قال تعالى: 

، )أنفقوا مما جعمكم مستخمفين فيو( 33)وآتوىم من مال اهلل الذي آتاكم( التوبة:
 .103، )خذ من أمواىم صدقة تطيرىم وتزكييم بيا( التوبة:7الحديد:
عيار منفعتو االعتقاد بأن المعيار الذي يقود الشخص في سموكو ىو م -5

الخاصة، وىو الذي يقود الحياة االقتصادية تفكيًرا وتطبيًقا، وأن المنفعة الخاصة 
سوف تؤدي إلى تحقيق مصمحة المجتمع وأن السعادة الفردية تؤدي إلى السعادة 
اإلجمالية االجتماعية. ويتحقق بذلك المبدأ المعياري لممنفعة: السعادة األعظم لمفرد 

. وأن مجموع الرفاىيات الجزئية تحقق الرفاىية (17)لممجتمع ىي السعادة األعظم
الكمية الفرد وأن المصمحة الخاصة ىي نظام القانون الطبيعي الذي يطبق عن 

 . (18)طريق الحرية المطمقة لمفرد وعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية
إلنسان إن ىذا االعتقاد ال يتفق مع الفكر اإلسالمي، إن اإلسالم أقر سعي ا

تحقيق مصمحتو ومنفعتو وىي غريزة أوجدىا اهلل لتدفع لمعمل والكسب اإلنسان )إنو 
، ولكن 20، )وتحبون المال حب جما( الفجر:8لحب الخير لشديد( العاديات:

تحقيق مصمحتو الذاتية بدافع حب المال الشديد والحص عمى استكثار منو ال 
                                                           

(17)  S. Chumpeter, J. History of Economic Thought’ Faber and Faber Ltd., pp: 130-131.  

، االقتصاد تاريخ الفكر االقتصادي، رؤية في ضوء االقتصاد اإلسالمي، رفعت العوضي (18)
 .196-148 :م، ص ص1982اإلسالمي والفكر االقتصادي المعاصر، 
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ان واإلضرار بالمجتمع، قال يؤدي إلى مصمحة المجتمع بل يؤدي إلى الطغي
، )لو بسط اهلل 27تعالى: )كال، إن اإلنسان ليطغى، أن راه استغنى( الشورى:

، ولحماية المجتمع من أضرار طغيان 27الرزق لعباده لبغوا في األرض( الشورى:
 .حافز تحقيق المنفعة الخاصة، أوجب اإلسالم حق لممجتمع في األموال الخاصة

لخاصة والمصمحة العامة وذلك لالعتقاد بوجود عدم تعارض المصمحة ا -6
يد خفية تعمل عمى إصالح أية اختالالت تحدث إذا تعارضت المصمحة الخاصة 

. إن الفكر اإلسالمي ال يقر ىذا المبدأ، ففي النظام (19)مع المصمحة العامة
االقتصادي اإلسالمي تمعب الدلة دورا رئيسا في توازن مصمحة الفرد ومصمحة 

وفي حماية مصمحة المجتمع من طغيان مصمحة الفرد بوضع التنظيمات المجتمع 
الالزمة لضبط المعامالت ومراقبة اإللزام بيا عن طريق نظام الحسبة كما تمعب دورا 

 رئيسا في تحقيق العدالة االجتماعية والتي تعتبر أدى وظائفيا الرئيسية. 

 معايير تشخيص منهجيات عمم االقتصاد اإلسالمي
ت منيجية البحث ىي الفمسفة التي تنطمق منيا القناعات والقيم إذا كان

(، فإنو يجب عمى ىذه القناعات إن تكون Paradigms) العممية لذلك الحقل العممي
جزء ال يتجزأ من القناعات والقيم والتصورات التي ينطمق منيا الباحث، وىذه تعرف 

أو نشاطات تمارس بناء عمى بالدين، والدين يمكن تعريفو بأنو: )مبادئ وتفسيرات 
، وىذا ىو الدور الذي يجب يقوم بو الدين كما يراه )ماكس (20)إخالص إرادي(

، الذي يرى أن السموك الديني ال يكون اجتماعيا إذا أقتصر عمى (21)(1993وبر
التأمل أو الصالة المنفردة )العبادات الفردية(. وىذا يعني أنو يجب عمى الدين أن 

ان ليتفق مع األىداف والقيم الذي ينادي بيا الدين، لذلك فإن يغير سموك اإلنس
                                                           

 . 68-46 :، دار العمم لمماليين، ص صاالقتصاد السياسي م(1982)رجب عزمي  (19)
(20) The American Heritage Dictionary (2009) 4th ed. Houghton Miffin Company.  

(21) Max Weber (1993) Basic concept of Sociology, New York: Citadel Press, P. 56.  
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المنيجيات التي أتبعت في الكتابة في حقل االقتصاد اإلسالمي يجب أن تكون 
جزء من الفمسفة أو التصورات الكمية اإلسالمية ويجب عمي المعتقدات العممية لعمم 

جب أن ال تعارض االقتصاد اإلسالمي أن تكون جزء من العقيدة اإلسالمية وي
أىدافيا الكمية وال مكوناتيا العقدية أو ضوابطيا لمسموك البشري عامة ولمسموك 
االقتصادي لموحدات االقتصادية والذي ىو موضوع عمم االقتصاد. وسوف يتم 
تشخيص منيجيات الكتابة في االقتصاد اإلسالمي بناء عمى موقف الكتاب من 

يدي لمفمسفة أو المعتقدات اإلسالمية وعمى مخالفات منيجية عمم االقتصاد التقم
البدائل أو القيم العممية البديمة المقترحة والتي يمكن أن تكون أساس لعم االقتصاد 

 اإلسالمي وطرق البحث فيو.
 منهجيات عمم االقتصاد اإلسالمي

يمكن تصنيف المنيجيات المتبعة في دراسة عمم االقتصاد اإلسالمي إلى  
الثاني ىي  ت، النوع األول ىي المنيجية االقتصادية والنوعنوعين من المنيجيا

 المنيجية الفقيية، وكمتا المنيجيتين تختمف عن منيجية عمم االقتصاد الوضعي.
 النوع األول: المنهجية االقتصادية

يعتقد من يتبعون المنيجية االقتصادية في دراسة عمم االقتصاد اإلسالمي إن 
مثل عمم االقتصاد التقميدي، يدرس الموارد االقتصادية  عمم االقتصاد اإلسالمي مثمو

النادرة والغير كافية لتمبية جميع مطالب األفراد في المجتمع وسموك الوحدات 
االقتصادية لحقيق تمك المطالب وتحقيق الرفاه البشري، وبناء عمى معني الرفاه الذي 

لدراسة السموك  يتبناه المجتمع يتحدد الغرض والوسائل واألدوات والمنيجية
االقتصادي )موضوع عمم االقتصاد(، وعمم االقتصاد اإلسالمي يتبنى معنى الرفاه 
الذي يشمل الرفاه المادي والمعنوي، بذلك يكون ىدف االقتصاد اإلسالمي تحقيق 
الرفاه المادي وتحقيق األخوة اإلنسانية والعدالة االجتماعية وحرمة الحياة 
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م االقتصاد اإلسالمي المتغيرات االقتصادية والتي والخصوصية، ويكون موضوع عم
يتأثر سموكيا بالقيم اإلسالمية والعوامل األخالقية والنفسية واالجتماعية والسياسية 
والديموغرافية والتاريخية التي تؤخذ في االعتبار في وضع السياسات االقتصادية 

الوضعية لدراسة عمم والتي تحقق الرفاه المادي والمعنوي. ويعتقدون إن الطريقة 
االقتصاد والمبنية عمى المادية البحتة وعمى استبعاد القيم األخالقية نشأت بأسباب 
خاصة بالمجتمعات األوروبية وليست ألسباب ليا عالقة بعممية عمم االقتصاد، لذلك 
ىم يؤيدون انتقادات الكتاب الغربيون الموجية إلى الطريقة الوضعية لدارسة 

وصفت بأنيا غير واقعية بسبب عدم إمكانية فصل القيم عن السموك  االقتصاد والتي
االقتصادي وينادون بتعدد المنيجيات المتبعة في دراسة عمم االقتصاد وبعدم فصل 
النظام والمذىب االقتصادي عن السموك االقتصادي الذي ىو موضوع عمم االقتصاد 

اد، وال يكون ىدف فيكون تحقيق األىداف اإلنسانية أحد أغراض عمم االقتص
المنيجية مجرد التوصيف والتحميل والتنبؤ فقط بل يكون أيضا مقارنة ما ىو كائن 
بما يجب أن يكون، وتحميل أسباب الفجوة بينيما، وتوصيف السياسات والوسائل لردم 
الفجوة، وعندئذ سوف تكون األحكام القيمية جزء من عمم االقتصاد ومن الكتاب 

القتصادية، محمد عمر شابرا، محمد أنس الزرقاء، عبدالرحيم الممثمين لممنيجية ا
عبدالحميد الساعاتي، عبدالرحمن يسري، فييم خان وفي التالي سوف تتم مراجعة 
كتاباتيم في المنيجية عمى ضوء موقفيم من القيم واالعتقادات العممية لعمم االقتصاد 

 القتصاد اإلسالمي:التقميدي والبدائل المطروحة لممعتقدات العممية لعمم ا

ما ىو موقف االقتصاديين اإلسالميين من االعتقاد بأن عمم االقتصاد  -1
( أي يكون االقتصاد عمًما موضوعًيا ودقيًقا Positiveىو عمم واقعي أو وضعي )

بصورة مطابقة ألي عمم من العموم الطبيعية فيختص بما ىو كائن فعاًل ال بما 
ي، وبالتالي ال يعتمد عمى المعايير واألحكام يجب أن يكون عميو السموك االقتصاد
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. فيو )مستقل عن أي موقف أخالقي معين (22)والمثل الشخصية والقيم األخالقية
 ؟(24)، و)محايد تماما أمام الغايات((23)أو أحكام معيارية(

إن االقتصاد اإلسالمي وبحكم تسميتو يجب أن يكون عمما موضوعيا ولكن 
اء من ينكر وجود عمم االقتصاد اإلسالمي ومنيم باقر يتضمن أحكام قيمية، باستثن

ويقع في ىذه الفئة كل  (25)الصدر الذي يصرح "بأن االقتصاد اإلسالمي ليس عمًما"
 .من اعتبر أن موضوع االقتصاد اإلسالمي ىو المذىب والنظام االقتصادي اإلسالمي

حقيقية إال ففي رأي الصدر "عمم االقتصاد اإلسالمي ال يمكن أن يولد والدة 
إذا وجد ىذا االقتصاد في كيان المجتمع بجذوره ومعالمو وتفاصيمو ودرست األحداث 
والتجارب االقتصادية التي يمر بيا دراسة منظمة" وكذلك متولي يبرر عدم وجود 
اقتصاد إسالمي "بأن االقتصاد اإلسالمي كعمم يبحث في الظواىر ويبحث عن 

توجد إال إذا وجد مجتمع مسمم يخضع نشاطو أسباب وطرق عالجيا وىذه أمور ال 
ليذه القواعد وىذه القواعد العامة لم تعمل البيئة في مجتمع ما من المجتمعات 

. كما أن محجوب يبرر عدم وجود عمم اقتصاد إسالمي بحيادية (26)المسممة الحالية"
 الظاىرة االقتصادية والتي تشكل أساس عمم االقتصاد إذ ال يمكن أن يكون عمم

. فاالقتصاد اإلسالمي عند بعض (27)اقتصاد عند المسممين أو عند المسيحيين
الكتاب مجموعة من القيم تشكل النظام االقتصادي اإلسالمي، الدكتور محمد رواس 

                                                           
(22)  T.W. Hutchinson (1964) Positive Economics and Policy Objectives, George 

Allens Urmim Ltd., London, p. 28. 

(23) Fridman, Milton (1953) Essays in Positive Economics, Chicago: The University 

of Chicago Press).  

(24) Robbins, Lionle (1935) Essay in the Nature and the Significance of Economic 

Science, (London: Macmillan) 2nd ed., p. 240. 

 . 315 - 311، اقتصادنا، مرجع سابق، ص ص: باقر الصدر( 25)
الشرق األوسط مفيوم دور النقود في االقتصاد اإلسالمي،  ،أبو بكر الصديق متولي (26)

 ، ندوة الجمعية المصرية لالقتصاد اإلسالمي. م23/6/1987
 . 3ادية إسالمية، معيد الدراسات اإلسالمية، صدراسات اقتص م(1978) رفعت محجوب (27)
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قمعو جي يصور خصائص االقتصاد اإلسالمي بأنو: نظام رباني، جزء من اإلسالم 
األخالق، مرن، موضوعي، الشامل، اقتصاد عقدي، فيو طابع تعبدي، مرتبط ب

واقعي، ذات ىدف سامي، اقتصاد بناء، متوازن، المال فيو هلل، استخدام المال فيو 
. ىنا االقتصاد اإلسالمي ىو المذىب والنظام االقتصادي اإلسالمي. أما (28)مرشد

الفنجري فيرى أن االقتصاد اإلسالمي يتكون من شقين األول: ثابت وىو عبارة عن 
ئ أو األصول أو السياسة االقتصادية التي جاءت بيا نصوص مجموعة المباد

القرآن والسنة وجزء متغير وىو األساليب والخطط العممية إلحالة أصول اإلسالم 
. أي أن االقتصاد اإلسالمي ىو مذىب (29)وسياستو االقتصادية إلى واقع مادي

سالمي ينبثق من ونظام وسياسة، أما األستاذ مناع القطان، فيعتقد أن االقتصاد اإل
العقيدة اإلسالمية ويرتكز عمى الممكية األصمية والممكية العارضة، االستخالف، 
وميراث الصالحين. أي أن االقتصاد اإلسالمي ىو المذىب االقتصادي 

. أما الطريقي فيعرف االقتصاد اإلسالمي بأنو العمم بأحكام الشريعة (30)اإلسالمي
نفاقو وأوجو العممية وعن أدواتيا التفصيمية ف يما يتعمق بتنظيم كسب المال وا 

. ىنا االقتصاد اإلسالمي ىو المذىب المشتق من عمم الفقو. أما محمد (31)تنميتو
عبداهلل العربي فيعرف عمم االقتصاد اإلسالمي بمجموعة األصول العامة التي 
نستخرجيا من القرآن والسنة لبناء االقتصاد الذي يقام عمى أساس تمك األصول 

سب بيئة عصره". وكذلك أحمد الفيل فيعرفو بأنو "العمم الذي تتناول مباحثو البنيان ح

                                                           

 :، دار النفائس، ص صمباحث في االقتصاد اإلسالمي م(1991) محمد رواس قمعه جي (28)
55-62.  

االقتصاد اإلسالمي: المذىب االقتصادي في اإلسالم،  م(1980) محمد شوقي الفنجري (29)
 :معة الممك عبدالعزيز، ص ص، جابحوث مختارة من المؤتمر األول لالقتصاد اإلسالمي

76-78 . 
، االقتصاد اإلسالمي، مفيوم ومنياج االقتصاد اإلسالمي م(1980) مناع خميل قطان (30)

 . 136-132 :جامعة الممك عبدالعزيز، ص ص
 . 18، مكتبة الحرمين، صاالقتصاد اإلسالمي (ىـ1410) عبداهلل عبدالمحسن الطريقي (31)
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. ىنا االقتصاد اإلسالمي ىو (32)االقتصادي جميعو طبًقا لمنيج الشريعة اإلسالمية"
النظام االقتصادي اإلسالمي أما حسن الزمان فيعرف االقتصاد اإلسالمي بأنو 

لشرعية التي تمنع الظمم في الحصول عمى الموارد "معرفة وتطبيق األحكام والقواعد ا
المادية واستيالكيا بغية تحقيق رضا الناس وتمكينيم من القيام بواجباتيم تجاه اهلل 

وىنا أيًضا يركز عمى النظام وىناك مجموعة أخرى من الكتاب  (33)وتجاه المجتمع
لمذىب اعتبرت أن موضوع االقتصاد اإلسالمي ىو عمم االقتصاد المتأثر با

االقتصادي اإلسالمي. ومن ىؤالء منذر قحف الذي يذكر أن موضوع عمم االقتصاد 
اإلسالمي يضم الجانب الفمسفي وىو المذىب وجانب المبادئ والقواعد العامة التي 
تحدد الشكل العام واإلطار الخارجي لمفاعمية االقتصادية وىو النظام وجانب التحميل 

. أما (34)ة تشكل االستيالك االدخار واالستثماراالقتصادي الذي يكشف عن كيفي
الدكتور يسري يعرف عمم االقتصاد اإلسالمي بأنو العمم الذي يبحث في كيفية تنظيم 
النشاط االقتصادي لألمة اإلسالمية أفراًدا وجماعة بما يؤدي إلى اكتساب الدخول 

نفاقيا بما يرضي اهلل" و الفتوح ويعرف عمم . نجاح أب(35)الحالل حالًيا أو مستقباًل وا 
االقتصاد اإلسالمي بأنو: دراسة وتحميل الظواىر االقتصادية في إطارىا اإلسالمي 

أما شابرا فيعرف عمم  (36)بغية التوصل إلى القوانين التي تحكم عمل ىذه الظاىرة
االقتصاد اإلسالمي بأنو: ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد عمى تحقيق رفاىية 

تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعميمات  اإلنسان من خالل

                                                           

 . 30الباحثين في االقتصاد اإلسالمي، شركة العبيكان، صمناىج )(   الجنيدل محمد (32)
(33)  S.M. Hasanuzzaman (1984) Definition of Islamic Economics, Journal of 

Research in Islamic Economics, , pp: 51-53.  

 .20، دار القمم، صاالقتصاد اإلسالمي م(1970) قحف منذر (34)
، دار الجامعات سات في عمم االقتصاد اإلسالميدرا (م1988)يسري  عبدالرحمن (35)

 . 31-30 ص: ص المصرية،
 . 15، كمية البنات، جامعة األزىر، صمدخل إلى االقتصاد اإلسالمي( م2001)  أبو الفتوح نجاح (36)
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اإلسالمية وبدون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تكبيل حرية الفرد أو خمق اختالالت 
 .(37)مستمرة في االقتصاد الكمي والجزئي

أما الزامل وبن جياللي يعرفا عمم االقتصاد اإلسالمي بأنو "دراسة تحميمية 
اإلسالمي والمتعمق باستعمال الموارد النادرة وتوزيعيا  لسموك الفرد في المجتمع

واستعماليا في إنتاج السمع والخدمات في إطار سعي المجتمع نحو تحقيق عبودية 
. أما محمد أنس الزرقا فيؤكد "أن عمم االقتصاد اإلسالمي يشمل (38)اهلل ومرضاتو"

 .(39)النظام االقتصادي والتحميل االقتصادي
نيجية االقتصادية لعمم االقتصاد اإلسالمي من ما موقف كتاب الم -2

االعتقاد بوجود قوانين عممية محكمة تحكم الظواىر االجتماعية واالعتقاد بأن اإلنسان 
يستطيع بإمكاناتو العقمية اكتشاف تمك القوانين والسيطرة عمى تمك الظواىر بدون 

 ؟مساعدة قوى خارجية أو غيبية
ائية في سموك الظاىرة االقتصادية فعمى ىـ( يعتقد بوجود عشو 1426شابرا )

الرغم من الربط بين العمة والمعمول والذي يمكن من التفسير والتنبؤ لمظاىرة موضع 
الدراسة، لكن ليس كل الظواىر االجتماعية واالقتصادية قابمة لمتفسير بسبب 

كل محدودية مقدرة التفكير البشري فيي ليست قادرة عمى تفسير كل شيء أو التنبؤ ب
شيء أو دائما تكون التنبؤات صحيحة، فالنظريات االقتصادية في االقتصاد التقميدي 
ليس قطعية وليست دائما صحيحة وكذلك النظريات في االقتصاد اإلسالمي التي 
تأتي غالبا ليس من النصوص القرآنية القطعية الداللة، وانما من االجتيادات الفقيية 

 يحتمل الخطأ.والفكر اإلسالمي وىو جيد بشري 
                                                           

 . 40، معيد البحوث والتدريب، صىو االقتصاد اإلسالمي ما (ىـ1420)شابرا  عمرمحمد  (37)
 . ، دار عالم الكتبالنظرية االقتصادية اإلسالمية ىـ(1417) بن جياللي عالمبو و  ،يوسف الزامل (38)
، في بعض المشكالت البحثية في نظرية االقتصاد اإلسالميم( 1986) الزرقا محمد أنس (39)

مشكالت البحث في االقتصاد اإلسالمي، المجمع الممكي لبحوث الحضارة اإلسالمية، 
 .73ص مؤسسة آل البيت،
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( يعتقد أن القوانين المحكمة يمكن أن توجد فقط في الظواىر   أما فييم خان )
الطبيعية حيث يمكن مشاىدتيا واختبارىا ولكن ىذا ال ينطبق عمى القوانين األخالقية 
حيث ال يمكن ضبطيا وال يمكن مشاىدة سموك ىذه القوانين ألنيا غير مرئية أو 

أخرة لذلك ال يمكن أن تكون قوانين محكمة وىذا ينطبق نتائج المسببات تكون مت
عمى السموك االقتصادي الذي يتأثر بالقيم التي تعتقد فييا المؤسسات االقتصادية 

 محل الدراسة.

ىـ( فيعتقد إن االعتقاد بوجود نظام طبيعي حتمي يخضع 1432أما الساعاتي )
وانتظام السببية أدى إلى  يةلو الكون ال وجود خروق لو يقوم عمى مبدأين ىما العم  

تجاىل العمم بما في ذلك عمم االقتصاد، األخالق والدين وكل تأثير لإليمان بالغيب 
عمى السموك بما في ذلك السموك االقتصادي مثل اإليمان بالبعث والجنة والنار 
والحساب والجزاء والقضاء والقدر وأصل اإلنسان ومصيره والغاية من خمقة، وىذا 

صور معرفي وذلك لمحدودية العقل ومحدودية الحواس التي يعتمد عمييا في يعتبر ق
 .اإلدراك والشعور، وىذا أدى إلى محدودية المعرفة التي يمكن لمعقل أن يحيط بيا

إن نظرية المعرفة العممية وفي تطورىا في القرن العشرين تبرأت من االعتقاد 
ينما أثبتت أن المصادفة بوجود نظام كوني حتمي يقوم عمى مبدأ السببية ح

واالحتمال تفسيران لصميم طبيعة الظاىرة الفيزيائية، وأصبحت العالقات ليس 
عالقات ميكانيكية بل محكومة بقوانين حتمية، وىذا أدى إلى إتباع منيج أسموب 
المحاولة والخطأ لمتعمم والتعرف عمى البيئة المحيطة بالكائن الحي، وقد تطور ىذا 

المنيج العممي التجريبي الحديث وىو عمى وجو التحديد: منيج األسموب ليصبح 
الحدوث االفتراضية الجريئة عن الظاىرة، واالختبارات العممية الحاذقة لتكذيبيا، 
ويعتقد الكاتب إن المنيج العممي التجريبي الحديث يتيح لالقتصاديين المسممين 

بالنيج القرآني ويعيشونو  التأصيل لعمم السموك االقتصادي لممسممين الذين يؤمنون
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ويؤثر في سموكيم االقتصادي بتصوراتو، إن مصادر المعرفة اإلسالمية ىي عالم 
الغيب والشيادة، والمصدر الوحيد لعالم الغيب ىو الوحي المعصوم كتابا وسنة، 

 المنزل عمى النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم والذي ثبت ثبوتا قطعيا بصدقو.

مسممين في المنيجية من االعتقاد بأن الحرية ما موقف الكتاب ال  -3
المطمقة حق طبيعي لألفراد ومصدرىا الطبيعة، وألنيا خارج نطاق القانون والنظم 

 االجتماعية، لذلك ال يمكن إلغائيا ألنيا حق أصمي لمفرد منذ الوالدة؟

ويعتقد الكاتب أن الرؤية الكمية لممجتمع تحدد المنيجية  (40)ىـ(1420شابرا )
تبعة في دراسة االقتصاد، ذلك إن مفيوم الرفاه الذي يتبناه المجتمع يكون جزء من الم

الرؤية الكمية التي يؤمن بيا المجتمع والتي يجب أن تجيب عمى األسئمة. كيف وجد 
الكون، ما معنى وىدف الحياة االنسانية، ماىي حقوق وواجبات الفرد تجاه اآلخر 

 بات والحقوق؟وتجاه المجتمع، من يحدد ىذه الواج

وحيث أن إجابة النظام الرأسمالي عمى ىذه األسئمة، أن الكون وجد وحده، وأن 
البشر ليس مسؤولين أمام أحد، فتكون الحرية المطمقة ىي أساس سموكيم، وىدفيم 
ىو تحقيق مصمحتيم الشخصية من خالل تعظيم الثروة واالستيالك ومقياس 

من االستيالك والتممك. ولكن في النظام الرفاىية يكون في مدي المذة المتحققة 
اإلسالمي، جميع الخمق من خمق الباري وىم مسؤولون أمامو والموارد التي تحت 
تصرفيم ىي أمانو وىم مستخمفون فييا، وىم مترابطون برباط األخوة، وعميو فميس 
ع لدييم الحرية المطمقة في استخدام الموارد، وممكيتيم مقيدة، ويجب أن يعمل الجمي

 في تحقيق الرفاه لمجميع

                                                           

 لفكر،ادار  ،مستقبل عمم االقتصاد من منظور إسالمي ىـ(1426) شابرا مرمحمد ع( 40)
 .186-174: ص ص دمشق،
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، فيعتقد إن بناء النظريات االقتصادية والتي (41)ىـ(1432أما الساعاتي )
تشكل في مجموعيا عمم االقتصاد، يعتمد عمى مسممات وقناعات مسبقة 

(Paradigm مبنية عمى مجموعة من األحكام قيمية والتي تشكل نسقا فكريا وموقفا ،)
االقتصادي الرأسمالي، وتأتي ىذه القناعات  متكامال من الحياة وىو المذىب

واألحكام القيمية من خارج الظاىرة االقتصادية موضع الدراسة ولكنيا تؤثر في نتائج 
ىذه الظاىرة، فالحرية االقتصادية وحرية سموك الوحدات االقتصادية مصدرىا 
المذىب الرأسمالي وىي من المسممات في بحث السموك االقتصادي الرأسمالي 

تكون أساس لقياس السموك الرشيد وىي تقحم عمى الظاىرة إقحاما، وتكون مصدرا و 
تحيز نتائج دراسة الظاىرة، ويالحظ في ىذه المسممات، أنيا تعتبر من قبل الباحثين 
في االقتصاد الرأسمالي، من المسممات التي ىي صحيحة بالضرورة وال تقبل 

قة بالعمم ويتم قبوليا دون إخضاعيا النقاش، مع أنيا معقدات شخصية وليس ليا عال
لالختبار والتمحيص، وىي اعتقادات ال يمكن أن تثبت صحتيا أو خطئيا، وتأثيرىا 

 حاسم عمى نتائج البحث لمظاىرة موضع الدراسة.
ما ىو رأي الكتاب المسممون في االعتقاد بأن الفرد ىو الخمية األساسية  -4

و لمنزعة الفردية وأصبح الفرد في ذاتو في المجتمع لذلك كان التحميل االقتصادي ى
ىو أساس المعرفة االقتصادية والمجتمع ىو مجموع األفراد، واالعتقاد بأن المعيار 
الذي يقود الشخص في سموكو ىو معيار منفعتو الخاصة، وىو الذي يقود الحياة 
االقتصادية تفكيًرا وتطبيًقا، وأن المنفعة الخاصة سوف تؤدي إلى تحقيق مصمحة 
المجتمع وأن السعادة الفردية تؤدي إلى السعادة اإلجمالية االجتماعية، وعدم تعارض 
المصمحة الخاصة والمصمحة العامة وذلك لالعتقاد بوجود يد خفية تعمل عمى 
 إصالح أية اختالالت تحدث إذا تعارضت المصمحة الخاصة مع المصمحة العامة.

                                                           

الحديث ومعالمو،  منيجية االقتصاد اإلسالمي )القرآني( ىـ(1432)عبدالرحيم الساعاتي  (41)
 .92-57 :ص ص ،1ع، 42م ،االقتصاد اإلسالمي مجمة جامعة الممك عبدالعزيز:
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مى السعي لتحقيق مصمحتو ، إن االنسان جبل ع(42)ىـ(1420يعتقد شابرا )
الشخصية، وال يتوقع لممسمم العاقل بالعمل خالف لمصمحتو الشخصية وىو ليس سيئا 
ألنو يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والتنمية، ولكن التزام المسمم بالضوابط والقيم اإلسالمية 
)المصفاة األخالقية(، والتي تيدف بصفة أساسية إلى تحقيق العدالة االجتماعية 

قتصادية، ىذا سوف يؤدي إلى االنسجام بين مصمحة الفرد والمجتمع، وىذا ال واال
يعني التضحية بمصمحة الفرد لصالح مصمحة المجتمع، ذلك ألن التزامو بالضوابط 
الشرعية يؤدي إلى تحقيق منفعتو في ىذه الدنيا وفي اآلخرة، ويقوم النظام اإلسالمي 

م من الحوافز )اليندسة االجتماعية(، يقوم عمى عمى تحفيز الفرد بالسموك المثالي بنظا
القيم األخالقية ونظام فعال من الحوافز وعمى اإلصالح االقتصادي واالجتماعي وعمى 

 . مجموعو من المؤسسات االجتماعية واالقتصادية وعمى دور فاعل من الدولة
ىـ( فيعتقد أن تحقيق المصمحة الشخصية سموك فطري 1432أما الساعاتي )

ه اإلسالمي ولكن الضوابط الشرعية تيذب السموك الفردي وتؤدي إلى تحقيق أقر 
مصمحة المجتمع فيو يعتقد أن االقتصاد اإلسالمي )القرآني( اقتصاد أخالقي إنساني 
مبني عمى السموك االقتصادي الغريزي اإلنساني وعمى مجموعة من القيم واألخالق 

التي تيدف إلى ضبط وتنظيم السموك والضوابط المستمدة من الشريعة اإلسالمية و 
االقتصادي لإلنسان لتحقيق توازنو المبني عمى مبدأ العدالة في العالقات بين األفراد 

بين المصالح الخاصة العامة وتحقيق التكافل  (43)وبين الوحدات االقتصادية، والتوازن
 البشر االجتماعي بين أفراد المجتمع وبذلك يحقق وظيفة االستخالف التي خمق اهلل

لتحقيقيا والتي تؤدي إلى التوازن بين االحتياجات الروحية والمادية لمفرد والتوازن بين 
 مصمحة الفرد والجماعة وتحقيق الرفاىية لمفرد والمجتمع.

                                                           

سمسمة محاضرات العمماء  ما ىو االقتصاد اإلسالمي، (ىـ1420)شابرا  محمد عمر( 42)
 .، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريبالفائزين بجائزة البنك

 دراسة منيجية، عمم االقتصاد اإلسالمي وعمم االقتصاد: ىـ(1427)عبدالرحيم الساعاتي ( 43)
 .24م ،2ب،عالمعيد اإلسالمي لمبحوث والتدري ،"دراسات اقتصادية إسالمية مجمة
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 تقييم المنهجية االقتصادية
عمى الرغم رفض االقتصاديون المسممون لمقيم العممية لعمم االقتصاد إال أنيم 

ن يقدموا بديال ليا يمكن أن تحل محميا ويكون مصدرىا التصور لم يستطيعوا أ
والفمسفة والنظرية اإلسالمية وتكون أساسا لممنيجية اإلسالمية، لذلك تطورت المعرفة 
االقتصادية اإلسالمية من خالل المنيجية التقميدية ولكن بفرضيات تناقض معايير 

ن العمة والمعمول والقوانين العممية قبوليا، رفض الكتاب المسممون العالقة الحتمية بي
لمسموك االقتصادي ولكن لم يكن لدييم تفسير منطقي يتفق مع التصور اإلسالمية 
لعدم حتمية العالقة بين العمة والمعمول، وطبيعة العالقة بين السبب والنتيجة. كما 

القية رفضوا موضعية العالقة االقتصادية، ألن السموك االقتصادي يتأثر بالقيم االخ
ومفيوم الرشد ىو مفيوم قيمي، وكذلك رفضوا الحرية والفرية لممذىب الرأسمالي 
وقالوا بوجود انسجام بين مصمحة الفرد والمجتمع في المجتمع اإلسالمي ولكن 
رفضوا اليد الخفية. أن مخالفة القيم العممية لعمم االقتصاد وبناء عمم االقتصاد 

 logicalدي يؤدي إلى عدم انسجام منطقي )اإلسالمي بمنيجية االقتصاد التقمي

inconsistency وىذا يشكل خمل وعوار في المنيجية المتبعة لبناء عمم االقتصاد )
اإلسالمي، وىذا كان السبب وراء تخمف النمو المعرفي لعمم االقتصاد اإلسالمي 

ول العام وعدم اجتياز النظريات االقتصادية اإلسالمية لممعايير العممية وتحقيقيا لمقب
 من قبل المحافل العممية. 

 المنهجية الفقهية
تنازع حقل المعرفة االقتصادية اإلسالمية كل من االقتصاديين والفقياء، 
فاالقتصاديين يرون أن عمم االقتصاد اإلسالمي ىو عمًما تحميمًيا تستخدم فيو كل 

كن أن يكون الوسائل التحميمية المستخدمة في عمم االقتصاد التقميدي ولكن ال يم
م( يرى أن عمم االقتصاد اإلسالمي يضم 1979خالًيا من القيم. منذر قحف )

الجانب الفمسفي والذي يشكل المذىب والنظام، وىذا يشكل اإلطار الخارجي لمفاعمية 
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االقتصادية وجانب التحميل االقتصادي الذي يكشف عن كيفية تشكل االستيالك 
م( يعرف عمم االقتصاد اإلسالمي بأنو العمم 1988واالدخار واالستثمار. أما يسري )

الذي يبحث في كيفية تنظيم النشاط االقتصادي لألمة اإلسالمية أفراًدا وجماعة، مما 
نفاقيا بما يرضي اهلل. أما نجاح  يؤدي إلى اكتساب الدخول الحالل حالًيا ومستقباًل وا 

ل الظواىر االقتصادية أبو الفتوح فترى أن عمم االقتصاد اإلسالمي ىو دراسة وتحمي
في إطار إسالمي بغية التوصل إلى القوانين التي تحكم عمل ىذه الظاىرة. أما د. 

ىـ( فيرى أن عمم االقتصاد اإلسالمي ىو ذلك الفرع من المعرفة الذي 1420شابرا )
يساعد عمى تحقيق رفاىية اإلنسان من خالل تخصيص الموارد النادرة بما ينسجم 

ىـ( فيعرفا أن عمم االقتصاد 1417سالمية. أما الزامل وجاللي )مع التعميمات اإل
اإلسالمي بأنو دراسة تحميمية لسموك الفرد في المجتمع اإلسالمي المتعمق باستعمال 
المواد النادرة وتوزيعيا واستعماليا في إنتاج السمع والخدمات في إطار من سعي 

 المجتمع نحو تحقيق عبوديتو هلل ومرضاتو.
، فيم يحددون (44)تبر االقتصاد اإلسالمي عند الفقياء جزء من الفقوبينما يع

ميمة الفقو في استنباط األحكام الشرعية من أدلتيا التفصيمية أو تخريج المناط وىو 
فيم مقصود الحكم الشرعي وعمتو، أما ميمة الباحث في االقتصاد اإلسالمي ىو 

ائمة في الظروف واألوضاع التي تحقيق المناط ويقصد بو التحقق من أن عمة الحكم ق
يراد تطبيق النص عمييا، لذلك عمى الباحث في االقتصاد اإلسالمي أن يجمع بين 
الدراسات الفقيية واالقتصادية. وىم يعتبرون االقتصاد اإلسالمي عمم جديد ينتمي إلى 
العموم الشرعية من جية وال يمكنو االنفصال عن العموم االقتصادية من جية أخرى، 

ىو يعتبر مرحمة تالية لعمم الفقو إذ يركز عمى كيفية تطبيق األحكام الشرعية في و 
 .المجال االقتصادي، مستعينا بأدوات التحميل االقتصادية

                                                           

 ،منيجية البحث في االقتصاد اإلسالمي وعالقتو بالنصوص الشرعية (م2003)الحطاب  كمال( 44)
 .40-3 :ص ، ص2، ع21م، جامعة الممك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالميمجمة 
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أن ىناك فرق بين عمم االقتصاد اإلسالمي والفقو،  (45)م(1990ولكن الزرقا )
حكام الشرعية، ذلك أن اليدف األكبر لمفقو ىو الوصول إلى مقوالت قيمية ىي األ

بينما اليدف األكبر لعمم االقتصاد اإلسالمي )وكذلك عمم االقتصاد الوضعي( ىو 
الوصول إلى مقوالت وصفية تشخص الواقع وتربط بين الظواىر، لذلك يخطئ من 
يجعل االقتصاد اإلسالمي مرادف لمفقو، ويقوم االقتصاد اإلسالمي في تفسير الحكمة 

ة وذلك بتحميل نتائج الحكم ومآالتو القريبة والبعيدة في االقتصادية لألحكام الشرعي
الحياة، وكذلك في حالة النصوص ظنية الداللة يستخدم االقتصاد لتفسير النصوص 
لموصول إلى الحكم الشرعي. والنتيجة التي توصل الييا الكاتب أن االقتصاد 

حميل االقتصادي اإلسالمي يتكون من قسمين المذىب أو النظام اإلسالمي والثاني الت
اإلسالمي، وىو يعني بتحميل مؤسسات ووقائع الحياة االقتصادية، ويعني النظام 

 .االقتصادي بصياغة السياسات والحمول اإلسالمية لممشاكل االقتصادية

وتعاني المنيجية الفقيية لدراسة عمم االقتصاد اإلسالمي من أزمة منيجية 
، فالكتاب الفقييون في (46)أحيانا متناقضة تتنازع كتابيا وتؤدي إلى نتائج قد تكون

االقتصاد اإلسالمي قد يتبعون المنيجية الردية والذي يتم فيو رد المعاممة المعاصرة 
إلى كتب الفقو من خالل تفتيت ىذه المعاممة إلى أجزاء يسيرة أو إلى أقل عناصر 

والتشابو وبذلك يتم تتألف منيا تمك المعاممة ومعاممتيا جزًء جزءا طبقا ألداة التناظر 
المحافظة عمى التراث الفقيي، أو يتبعون المنيجية المقاصدية، وىو منيج كمي حيث 
يتم االستعانة ببعض التراث الفقيي بعد تعديمو وتنقيحو في فيم بعض المعامالت 
المالية المعاصرة، وعممية البحث الشرعي ليذه المعامالت يجب أن تسير وفقا 

                                                           

مجمة المفيوم والمنيج،  سالمية عمم االقتصاد:إ( تحقيق م1990) الزرقا أنسمحمد ( 45)
 .39-3 :، ص ص4م، االقتصاد اإلسالمي: عزيزجامعة الممك عبدال

مجمة البحوث الفقيية ىـ( األزمة المنيجية لفقو المعامالت المالية، 1415) الزهراني محمد( 46)
 . 46 165-150: ص ص ،42ع ،المعاصرة
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تي تقوم عمى مسممة موادىا أن المعامالت المالية المعاصرة لمطريقة الكمية، وال
معامالت مستحدثة لم تكن معروف لدي فقيائنا، لذلك يتم استنباط األحكام الشرعية 
لممعامالت المعاصرة بناء عمى نوعين من المقدمات، مقدمة كبرى )الكمية الشرعية 

تنتج الكاتب أن االنقسام أو المقصد الشرعي( وكمية صغرى )عقمية أو تجريبية(، ويس
المنيجي ىذا أدى إلى تناقضات فكرية وتنظيرات متباينة والى عدم االتفاق عمى 
الحكم الشرعي لممعامالت المالية المعاصرة، ويرجع الكاتب سبب األزمة المنيجية 
لفقو المعامالت المالية لسببين، األول سبب سيكولوجي، راجع إلى جمود الفكر في 

ي ذلك أن عزل الفقو عن الواقع وأسموب تعميم الفقو الذي يقتصر عمى الفقو األصول
التمقين في المؤسسات التعميمية الشرعية أدي إلى عجز الفقو عن االبداع وقصر 
عممو عمى التناظر بين الوقائع والوقائع وأصبح االجتياد عبارة عن بذل الجيد في 

ين الصور والمسائل التي ذكرىا إدراك التشابو والتناظر بين الواقعة المستجدة وب
الفقياء عمى الرغم من أن فكر الفقو األصولي يستخدم في الوصول أو الكشف عن 
الحكم الشرعي لموقائع المستجدة، والسبب الثاني لألزمة يرجعو الكاتب إلى ضعف 
التكوين الثقافي والعممي لمدارسين في حقل الظواىر المالية بصفة عامة والناتج عن 

ق في التخصص، ولمعالجة ىذه المشكمة اقترح الكاتب المجوء إلى بناء اإلغرا
النماذج الفقيية األصولية عمى غرار النماذج الرياضية حيث يتم في بناء النموذج 
مراعاة البعد التا ريخي واالقتصادي واختالف الواقع المعاش عن واقع الفقياء وأىمية 

نب عيوب كل المنيجين في االجتياد في التراث الفقو األصولي وغيرىا وبذل يتم تج
 المعامالت المالية المعاصرة.
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 المنهجية المقاصدية عن الكتاب الفقهاء
، أن المنيج المقاصدي في البحث (47)وحسب وجية نظر كتاب ىذه المنيجية

في االقتصاد اإلسالمي منيج عممي منظم ومرتب ومنسق ومترابط، مؤسس عمى 
ثبات مشروعيتو وبيان أولويتو وجدواه ثم  مقاصد الشرعية يبدأ بتحديد المقصد وا 

الدخول في قضايا الموضوع، وىو منيج يتسم بالنظرة الشمولية القائمة عمى 
االستقراء والتركيب والترتيب، فالمنيج يقوم عمى استقراء الجزئيات لموصول إلى 

والصغرى  الكميات، ويعتمد منطق الموازنة والترجيح والترتيب بين المصالح الكبرى
 وبين كبرى المفاسد وصغرياتيا ثم بين المصالح والمفاسد.

وقسم الكاتب المقاصد إلى مقاصد كمية ومقاصد تبعية، من المقاصد الكمية 
أن يكون الكون ظرفا مناسبا لمخمق من األنس والجن وعمية يجب أن ال يؤدي 

لمقاصد الكمية أن النشاط االقتصادي اإلخالل بالتوازنات الكونية والبيئية، ومن ا
القصد من خمق اإلنسان ىو تحقيق العبودية هلل وحده، فيجب أن ال يكون مجرد 
عنصر من عناصر االنتاج تستعبده لقمة العيش، فمن شروط عبودية االنسان هلل 
حريتو في اختيار دينو وحرية رأيو وحرية اكتساب عيشو، ومن المقاصد الكمية 

سالمي مقصد بقاء حياة االنسان في حده األدنى الحاكمة لمبحث في االقتصاد اإل
ويتم ذلك بالنشاط االقتصادي الالزم لتحقيق الحاجات الضرورية لحياة اإلنسان 
عمى سبيل الوجوب الشرعي. أما المقصد التبعي الكمي لممال فيكون تمبية حاجيات 

، ولكن االنسان الكفائية لإلنسان ويمحق بيا تحقيق الحاجات الكمالية والتحسينية
الرغبات الترفييية ليست من المقاصد التبعية لممال. ثم قام الكاتب بتحديد الضوابط 
المقاصدية التفصيمية في عممية اإلنتاج وعممية كسب المال وعممية إنفاق المال 
واستيالكو وفي عممية إدارة المال. ويذكر الكاتب أن تفعيل االقتصاد اإلسالمي 

                                                           

العالمي  المؤتمر ،البناء المقاصدي لمبحث في االقتصاد اإلسالمي م(2008) محماد رفيع( 47)
 ، جامعة الممك عبدالعزيز، جدة.اد اإلسالميالسابع لالقتص
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مل الموضوعي والذي يتعمق بازدواجية ممكية المال، يعتمد عمى عاممين ىما العا
 والعامل الذاتي المتعمق بالذمة الفردية لممسمم.

 المنهجية الردية
، فيم (48)يعتبر االقتصاد اإلسالمي عند كتاب ىذه المنيجية جزء من الفقو

يحددون ميمة الفقو في استنباط األحكام الشرعية من أدلتيا التفصيمية أو تخريج 
وىو فيم مقصود الحكم الشرعي وعمتو، أما ميمة الباحث في االقتصاد  المناط

اإلسالمي ىو تحقيق المناط ويقصد بو التحقق من أن عمة الحكم قائمة في 
الظروف واألوضاع التي يراد تطبيق النص عمييا، لذلك عمى الباحث في االقتصاد 

ك يتحقق التالحم بين اإلسالمي أن يجمع بين الدراسات الفقيية واالقتصادية، وبذل
العموم الفقيية واالقتصادية. وىم يعتبر االقتصاد اإلسالمي عمم جديد ينتمي إلى 
العموم الشرعية من جية وال يمكنو االنفصال عن العموم االقتصادية من جية 
أخرى، وىو يعتبر مرحمة تالية لعمم الفقو إذ يركز عمى كيفية تطبيق األحكام 

 قتصادي، مستعينا بأدوات التحميل االقتصادية. الشرعية في المجال اال
أما تعريفيم لعمم االقتصاد اإلسالمي فيو: عمم يبحث في األحكام الشرعية 
والحمول اإلسالمية لمموضوعات والمستجدات والمشكالت االقتصادية، كما يدرس 
النظريات والقوانين االقتصادية في ضوء التعاليم والقيم اإلسالمية، ويرمي إلى 
تحقيق الكفاءة والعدالة والتنمية والرفاىية واألمن واالستقرار. وعمم االقتصاد يؤدي 
دوره في مرحمتين، المرحمة األولى يتم فييا وصف الظاىرة االقتصادية وتفتيتيا إلى 
مكونات صغير حتي يمكن لمفقيو معالجتيا وفق ألداة التشابو والتناظر، ويصل إلى 

تصادية، والمرحمة الثانية يقوم االقتصادي المسمم التأكد الحكم الشرعي لمظاىرة االق
                                                           

، منيجية البحث في االقتصاد اإلسالمي وعالقتو بالنصوص الشرعية (م2003)الحطاب  كمال( 48)
، 401-3: ص ، ص2، ع21م، جامعة الممك عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي مجمة
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من مطابقة الحكم الشرعي الواقع االقتصادي من خالل البحث في اآلثار 
االقتصادية ومدي اتفاقيا وانسجاميا مع المقاصد الشرعية، فاالقتصادي المسمم 

تحريم يمكنو أن يوضح حكمة الوجوب أو التحريم واآلثار االقتصادية لموجوب وال
 ويمكن أن يقدم البدائل الشرعية لممعامالت المحرمة.

أما منيج االقتصاد اإلسالمي في بحث األحكام الشرعية المتغيرة فقد تم 
القراءة  -2بيان العمل والمقاصد الشرعية لمحكم،  -1حصرىا في الجوانب التالية: 
الترجيح بين  -4استعراض آراء الفقياء وأدلتيم،  -3االقتصادية لمنص الشرعي، 

 تمك اآلراء.
 التوفيق بين المنهجية االقتصادية والمنهجية الفقهية

تحميال لمتوفيق بين المنيجية الفقيية لالقتصاد  (49)ىـ(1415قدم الثمالي ) 
اإلسالمي )الذي يعتمد عمى النقل( وبين المنيجية االقتصادية لالقتصاد اإلسالمي 

أن العالقة بين الفقو والتحميل االقتصادي )الذي يعتمد عمى العقل(، فيو يعتقد 
محل عمم االقتصاد اإلسالمي ليست محل اتفاق، والخالف ليس عمى وجود العالقة 
بل عمى درجة العالقة، فيل ىي من القوة بحيث يصبح عمم االقتصاد اإلسالمي 
أحد فروع الفقو، أم أن العالقة ال ترقي لدرجة جعل العممين عمما واحدا؟ ويؤكد 

كاتب أن العالقة بين عمم االقتصاد اإلسالمي والفقو ال ترقى لجعميما عمما ال
أن موضوع الفقو ىو سموك اإلنسان من  -1واحدا، ويذكر أن أىم جوانب االفتراق 

جميع جوانبو المالية بينما يختص االقتصاد بالجانب المالي المتعمق بالثروة 
نفاقيا،  في السموك المالي بحيثية تختمف أن عمم االقتصاد ينظر  -2وتحصيميا وا 
أن الفقو يعتمد عمى الشرع في الوصول ألحكامو بينما  -3عن نظرة الفقو، 

الفقو يصل إلى استنتاجاتو بالطريقة االستنباطية  -4االقتصاد يعتمد عمى العقل 
                                                           

مجمة البحوث الفقيية والعقل،  االقتصاد اإلسالمي بين النقل ىـ(1415) الثمالي عبداهلل (49)
 .99-9: ص ص، 42ع ،المعاصرة
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بينما االقتصاد يعتمد عمى الطريقة االستقرائية، كما أن وظيفة الفقيو الوصول إلى 
شرعي ووظيفة االقتصادي تحميل اآلثار االقتصادية لتمك األحكام، ويحتاج الحكم ال

الفقيية إلى التحميل االقتصادي لكشف جوانب المصمحة لكثير من المسائل 
االقتصادية قبل اصدار الحكم عمييا، وعمية يؤكد الكاتب استقالل عمم االقتصاد 

حكام الفقيية كمسممة وليس اإلسالمي عن الفقو، ووظيفة االقتصادي المسمم أخذ األ
لو استنتاج الحكم ألنو وظيفة الفقو. فرق الكاتب بين المنيج النظري المعياري 
والمنيج التطبيقي، والمنيج المعياري، يقول بوجود دور لمقيم واألخالق اإلسالمية 
في التحميل، وىو األساس لوجود النظرية االقتصادية اإلسالمية، وفيو يتم بناء 

ي عمى افتراض التزام الفرد والمجتمع باألحكام الشرعية وبذلك التحميل نموذج مبن
يكون لمسموك المفترض وليس الواقع، ويقول الكاتب عمى الرغم من الصعوبات 
التي تعتري المنيج النظري المعياري، المتمثمة في بعده عن الواقع واعتماده عمى 

يو لفيم الواقع إال أن لو فوائد الطريقة االستنباطية وعدم القدرة عمى االعتماد عم
تتمثل في أنو يعطي نموذج لما يجب أن يكون عيو االقتصاد اإلسالمي ويحدد 
الفجوة بين ما ىو كائن وما يجب أن يكون، ويكون حاكما لما ىو كائن. وفرق بين 
نموذجين لممنيج المعياري وىما نموذج العدل وىو نموذج السموك لمجتمع يمتزم 

ترك المحرم ونموذج الفضل الذي يقوم المجتمع بالجانب الممزم بفعل الواجب و 
 .)عمل المندوب واجتناب المكروه()فعل الواجب وترك الحرام( والجانب الغير ممزم 

 تقييم المنهجية الفقهية
أن موضوع عمم االقتصاد اإلسالمي ىو دراسة تحميمية لسموك الفرد في 

اد النادرة وتوزيعيا واستعماليا في إنتاج المجتمع اإلسالمي المتعمق باستعمال المو 
السمع والخدمات في إطار من سعيو لتعظيم منفعتو في االقتصاد التقميدي أو سعيو 

 في إطار المجتمع نحو تحقيق عبوديتو هلل ومرضاتو.



 29            تشخيص األزمة المنيجية لعمم االقتصاد اإلسالميعبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي:                   

 

 

ميمة الفقو ىي استنباط األحكام الشرعية من أدلتيا التفصيمية أو بينما 
الحكم الشرعي وعمتو، أما ميمة الباحث في تخريج المناط بقصد فيم مقصود 

االقتصاد اإلسالمي في المنيجية الفقيية ىو تحقيق المناط ويقصد بو التحقق من 
أن عمة الحكم قائمة في الظروف واألوضاع التي يراد تطبيق النص عمييا، 
لموصول لمحكم الشرعي في المستجدات من المعامالت لذلك عمى الباحث في 

المي حسب ىذه المنيجية أن يجمع بين الدراسات الفقيية وفيم االقتصاد اإلس
الظواىر االقتصادية إلصدار حكم شرعي عمييا. وىم يعتبرون االقتصاد اإلسالمي 
عمم جديد ينتمي إلى العموم الشرعية من جية وال يمكنو االنفصال عن العموم 

ذ يركز عمى كيفية االقتصادية من جية أخرى، وىو يعتبر مرحمة تالية لعمم الفقو إ
تطبيق األحكام الشرعية في المجال االقتصادي، مستعينا بأدوات التحميل 
االقتصادية. إذا ليس من ميمة ىذا الباحث تحميل الدوافع لإلنتاج أو االستيالك 
وال الوسائل لتعظيم المنفعة وال األسباب المحفزة لمسموك االقتصادي وال تحميل 

قتصادية، وىذه الموضوعات اتفق عمييا عالميا بأنيا العالقات بين المتغيرات اال
موضوع عمم االقتصاد، وبذلك فإن أي عمم ال يقوم بدراسة ىذه الموضوعات ال 
يعتبر عمم اقتصاد بإجماع المتخصصين في المعرفة االقتصادية. ىذا أدى إلى 
وجود شبو إجماع بين االقتصاديين المسممين بأن الفقو ليس ىو االقتصاد، 

صدار األحكام الشرعية عمى المعامالت االقتصادية أو عمى السموك االقتصادي وا  
ليس من ميمة االقتصادي، وىذ يوجد حاجة إلى ظيور عمم جديد ويكون من فروع 
العموم الفقيية ويمكن أن يسمى )فقو العالقات االقتصادية( ويكون موضوعو ىو 

ائمة في الظروف واألوضاع تحقيق المناط ويقصد بو التحقق من أن عمة الحكم ق
التي يراد تطبيق النص عمييا، لموصول لمحكم الشرعي لمسموك االقتصادي وفي 
المستجدات من المعامالت االقتصادية والمالية، لذلك عمى الباحث في ىذا الحقل 
)فقو العالقات االقتصادية( أن يجمع بين الدراسات الفقيية وفيم الظواىر 
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القتصادية حتى يمكنو تحديد الموقف أو الحكم الشرعي االقتصادية والعالقات ا
منيا، وىذا العمم سوف يمد االقتصادي المسمم بالحكم الشرعي لمسموك أو المعاممة 
االقتصادية والذي يقوم بتحميميا، وىذا ينيي ظاىرة االقتصاديون المتفقيون، حيث 

الكافية إلصدار  يتصدر االقتصاديون والذين ليس لدييم العمق والدراية الفقيية
صدار األحكام  أحكام فقيية عمى السموك والمعامالت االقتصادية المعاصرة، وا 

 الشرعية ليست ميمة االقتصادي كما أن التحميل االقتصادي ليست ميمة الفقيو.
 تشخيص منهجيات االقتصاد اإلسالمي

أستطاع المفكرون اإلسالميون اشتقاق أسس المذىب االقتصادي اإلسالمي 
الكتاب والسنة ومن التراث الفقيي والتي تحدد األىداف الكمية لممجتمع اإلسالمي من 

عمى ضوء المقاصد الشرعية من المال وتنميتو، وأبموا في ذلك بالء حسنا، ولكن لم 
تجد المبادئ والقيم واألخالقيات التي كونت المذىب االقتصادي اإلسالمي طريقيا 

مم االقتصاد اإلسالمي، ويفترض أن تكون ىي لع  (Paradigms)إلى القيم العممية
المنطمقات ليا، لذلك لم تتجسد في المؤسسات والقوانين والعالقات واألىداف 
لموحدات االقتصادية في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة، وذلك ألن الكتاب في 
المنيجية االقتصادية لإلسالمي خرجوا من عباءة االقتصاد التقميدي فمم يستطيعوا 
الثورة عمي القيم العممية لالقتصاد التقميدي بوضع قيم عممية تقوم عمى القيم 
اإلسالمية واتباع منيجية تنطمق من تمك القيم وبذلك يكون لالقتصاد اإلسالمي 
شخصيتو المستقمة. وأقصى ما استطاعوا عممو ىو انتقاد القيم العممية لعمم 

ال سيعاب القيم اإلسالمية وقد تجروا االقتصاد التقميدي واقتراح وجود مرونة فييا 
عمى ذلك بعد زيادة االنتقادات من قبل االقتصاديين الغربيين ليا. لذلك كان 
االقتصاد اإلسالمي ىو االقتصاد التقميدي بكل نظرياتو وأىدافو الكمية والجزئية 
ونظرتو لمفرد والمجتمع مع تغير في دوافع السموك لوحداتو والتي تتأثر بالقيم 

لضوابط اإلسالمي، فاالقتصاديين اإلسالميين يرون أن عمم االقتصاد اإلسالمي وا
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ىو عمًما تحميمًيا تستخدم فيو كل الوسائل التحميمية المستخدمة في عمم االقتصاد 
م( يرى أن 1979التقميدي ولكن ال يمكن أن يكون خالًيا من القيم. منذر قحف )

في والذي يشكل المذىب والنظام، وىذا عمم االقتصاد اإلسالمي يضم الجانب الفمس
يشكل اإلطار الخارجي لمفاعمية االقتصادية وجانب التحميل االقتصادي الذي 

م( 1988يكشف عن كيفية تشكل االستيالك واالدخار واالستثمار. أما د. يسري )
يعرف عمم االقتصاد اإلسالمي بأنو العمم الذي يبحث في كيفية تنظيم النشاط 

مة اإلسالمية أفراًدا وجماعة، مما يؤدي إلى اكتساب الدخول الحالل االقتصادي لأل
نفاقيا بما يرضي اهلل. أما د. نجاح أبو الفتوح فترى أن عمم  حالًيا ومستقباًل وا 
االقتصاد اإلسالمي ىو دراسة وتحميل الظواىر االقتصادية في إطار إسالمي بغية 

ىـ( فيرى 1420رة. أما د. شابرا )التوصل إلى القوانين التي تحكم عمل ىذه الظاى
أن عمم االقتصاد اإلسالمي ىو ذلك الفرع من المعرفة الذي يساعد عمى تحقيق 
رفاىية اإلنسان من خالل تخصيص الموارد النادرة بما ينسجم مع التعميمات 

ىـ( فيعرفا أن عمم االقتصاد اإلسالمي 1417اإلسالمية. أما د. الزامل وجاللي )
يمية لسموك الفرد في المجتمع اإلسالمي المتعمق باستعمال المواد بأنو دراسة تحم

النادرة وتوزيعيا واستعماليا في إنتاج السمع والخدمات في إطار من سعي المجتمع 
 نحو تحقيق عبوديتو هلل ومرضاتو.

ونظرا لعدم وجود منيجية مستقمة لالقتصاد اإلسالمي نجد الكتاب في  
إلسالمي لم يستطيعوا االنعتاق والتحرر من التبعية التنظير لمنظام االقتصادي ا

الثقافية لألدبيات االقتصادية الغربية والتي تمقوىا من المؤسسات التعميمية الغربية، 
لذلك ففي وصفيم لمنظام االقتصادي اإلسالمي لم ينطمقوا من التصور اإلسالمي 

يا إعمار األرض لمكون ومن الوظائف التي أنزل آدم إلى األرض ليقوم بيا، ومن
والسعي في مناكبيا منضبطا بضوابط الفالح التي أكدتيا الرسل حيث لم يكن 
العمران والثروة والدخل والمنافع ىي الغاية بل كانت ىي وسيمة، لذلك في النظام 
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االقتصادي اإلسالمي كان يجب أن تظل كذلك وسيمة وتظل األىداف الكمية 
 لممجتمع المسمم ىو األساس.

م العممية التي بنى عمييا الكتاب الغربيون أسس النظام الرأسمالي إن القي
واالشتراكي والتي تحقق األىداف الكمية لممجتمعات الغربية تكونت لظروف خاصة 
بتمك المجتمعات، فقد القت التطورات السياسية واالجتماعية والصراع بين مراكز 

فكر والمدارس والنظم االقتصادية السمطة السياسية والدينية في أوروبا بظالليا عمى ال
فكان نظام االقطاع والفكر التجاري والفكر الفيزوقراطي والفكر المبرالي والفكر التقميدي 
والفكر النمساوي والفكر الرأسمالي ثم الفكر االشتراكي نتيجة ذلك الصراع، وكان 

الحرية  القضايا التي دار الصراع حوليا واختمفت حوليا تمك المدارس الفكرية ىي
وتدخل الدولة والممكية وطرق التوزيع وطرق اكتساب الثروة. عمى الرغم من إن القيم 
العممية لعمم االقتصاد التقميدي والمتمثمة في الموضوعية أي عزل القيم واألخالق عن 
السموك االقتصادي وتمجيد العقل والحرية والفردية التي تبناىا الفكر الغربي لتحقق 

كانت لظروف خاصة بمجتمعات الدول األوربية، أال أن الكتاب  أىدافو الكمية،
المسممون وفي تنظيرىم ألسس لمنظام اإلسالمي اعتمدوا أسس المذاىب والنظم الغربية 
كمرجعية لوضع أسس النظام والمذىب االقتصادي اإلسالمي عمى الرغم من إن النظم 

ن االىداف الكمية االقتصادية يجب أن توضع لتحقيق األىداف الكمية لممجت مع وا 
لممجتمع اإلسالمي تختمف عن األىداف الكمية لممجتمعات األوربية، فكان النظام 
االقتصادي اإلسالمي عند الكتاب وسطا في أسسو بين النظام الرأسمالي واالشتراكي، 
فالممكية في النظام اإلسالمي ليست عامة فقط كما في النظام االشتراكي وال ىي فردية 

ا في النظام الرأسمالي ولكن ممكية فردية وعامة، والحرية ليست مصادرة كما فقط كم
في النظام االشتراكي وليست مطمقة كما في النظام الرأسمالي ولكنيا في النظام 
اإلسالمي ممكية خاصة مقيدة، وكذلك دور الدولة في االقتصاد ليس القطاع العام 

اع الخاص ىو األساس كما في األساس كما في النظام االشتراكي وليس القط
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الرأسمالي ولكن القطاع العام والخاص معا يشكال االقتصاد اإلسالمي، مع العمم أن 
النظام اإلسالمي وجد قبل النظامين وكان النظام االشتراكي والرأسمالي يشكال انحراف 
 إلى اليمين والى الشمال عن النظام اإلسالمي، فال يمكن أن يكون النظام اإلسالمي

 .وسطا بينيما
ىذا يوجد حاجة إلى تأصيل منيجية لعمم االقتصاد اإلسالمي واشتقاق قيم 
عممية مبنية عمى قيم النظام االقتصادي اإلسالمي والتي تؤدي إلى اقتصاد يحقق 
األىداف الكمية لممجتمع اإلسالمي التي وجد المجتمع لتحقيقيا بناء عمى القيم 

 اإلسالمية.
ة إسالمية لالقتصاد إلى التخمص من التبعية الفكرية سوف تؤدي وجود منيجي

التي تظير بجالء في مكونات االقتصاد السياسي اإلسالمي فال توجد النظرية 
االقتصادية اإلسالمية، فكل التحميالت تدور حول التحميل النيوكالسيك أو الكينزي أو 

غربية فالوساطة الكالسيكي، وكذلك الدراسات الوصفية اإلسالمية توضع ضمن نماذج 
المالية والصيرفة واألسواق المالية اإلسالمية مبنية عمى األسس النظرية لمنماذج 
الغربية والتغيرات كانت شكمية في األدوات المستخدمة في تمك النماذج ولكن وظائفيا 
وتأثراتيا االقتصادية ال تختمف عن تمك التي في األسواق التقميدية، ونتيجة حتمية لتمك 

ية أن ال تختمف الحمول والسياسات المتبعة في توجيو الظواىر االقتصادية أو حل التبع
 .المشكالت االقتصادية عن تمك التقميدية اال في المظير

 الثورة العممية عند توماس كون
يعتبر توماس كون أىم فالسفة العمم واألكثر تأثيرا في القرن العشرين ويعتبر 

أىم مرجع عممي في ذلك عمى اإلطالق. وقبل كون كتابو )ىيكل الثورات العممية( 
لم تكن ىناك نظريات تفسر تطور العموم كان الفكر السائد أن العمم يتطور بإضافة 
حقيقة إلى الحقائق المعروفة ويقوم بيا العمماء بطريقة غير منتظمة وذلك باستخدام 

حدة، وحسب الطرق العممية. ولكن بحسب كون فإن تطور العموم ال تتم بطريقة مو 
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نظريتو يتم ذلك بطريقتين، الطريقة األولى وىو عن طريق التطور الطبيعي وذلك 
حينما يقوم العمماء بحل المشكالت التي تواجييم )وسماىا حل االلغاز( فتتراكم 
المعرفة وىذا الطريقة تعتمد عمى المشكمة وعمى إمكانيات العالم وعمى الطريقة 

في ىذه الطريقة أن يحدث تغيرات وتحوالت كبيرة  المستخدمة في الحل، وال يتوقع
، أما الطريقة األخرى لتطور العموم ىي حدوث ثورة عممية في الحقل (50)في العمم

المعين من العمم، وىنا يتم مراجعة أو تغير المعتقدات العممية وتطبيقات ذلك 
ة، وقد ال ، في ىذه الطريقة قد يتم التخمي عن التراكمات العممية السابق(51)العمم

وىذه الظاىرة  يوجد تفسير لظاىرة عممية كان يظن أنو يمكن تفسيرىا بنجاح،
Knhn loss)-عرفت )مفقود كون

(52). 
يعتقد كون أن التطور الطبيعي لمعموم ال يتم إال إذا كان التزام المجتمع 
العممي كان قويا وصارما بما سماه كون )مصفوفة الضوابط العممية( 

(disciplinary matrix) وىي تتكون من قيم ومعتقدات ذلك العمم واألدوات طرق ،
البحث وحتى الغيبيات المعتقدة بيا في ذلك العمم والتي توصف أيضا بالبردايم 

(paradigm) ولكن وجد أن التمسك الشديد بتمك القيم يؤدي إلى مقاومة التجديد ،
ادات والتجديد في والتطور في العمم وقد تعرض لمصراع بين التمسك بتمك االعتق

 .(53)العمم في مجموعة مقاالتو عن نظرية العمم

                                                           
(50) Thomas Kuhn (1962/1970, 1962/1970a, The Structure of Scientific Revolutions, 

Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript): 35-42. 

(51) Thomas Kuhn (1962/1970, 1962/1970a, The Structure of Scientific Revolutions, 

Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript): 92. 

(52) Thomas Kuhn (1962/19701962/1970a, The Structure of Scientific Revolutions, 

Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript): 99-100. 

(53) Thomas Kuhn , “The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific 

Research”, in The Third (1959) University of Utah Research Conference on the 

Identification of Scientific Talent C. Taylor, Salt Lake City: University of Utah 

Press: 162-74. 
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  أسباب الثورة العممية لعمم االقتصاد والقيم العممية اإلسالمية
يعتقد )كون( أنو إذا حدث فشل أو إخفاق في النظرية العممية فأنو يتم 

شل تجاىمو أو إيجاد تفسير لو، ولكن حينما تزداد وتتراكم االخفاقات بشكل والف
بطريقة مزعجة فإنيا تشكل مشكمة خطيرة لمصفوفة ضوابط ذلك العمم، وتنشأ ما 

 .(54)أسماه كون )أزمة العمم(

وكرد فعل لألزمة يتم أعادة النظر في أسس ونظريات ىذا العمم وىذ يؤدي إلى 
أزاحو قيم ومعتقدات ىذا العمم أو عمى األقل تمك التي كانت السبب في إخفاق نظريات 

يجاد تفسير أو حمول مثمى لممشكالت القائمة في ىذا العمم وبيذه المراجعة ىذا العم م وا 
لمعمم تحدث الثورة العممية في ىذا الحقل، والثورة العممية تحدث نتيجة لممنافسة بين 
األفكار المختمفة والخالفات الرشيدة حول المنافع والفوائد من تمك البدائل، ولكن كون 

وامل غير عممية سببا في الثورة العممية مثل شخصية ذكر أنو قد تكون ىناك ع
 .(55)وجنسية رواد ذلك العمم

 الربيع االخالقي لعمم االقتصاد
شيد القرن الواحد والعشرين تحول في القيم والفكر الرأسمالي تمثل في التأكيد 

 & Boltanski)عمى الجانب األخالقي في السموك االقتصادي، فيعتقد بولتنسكي وشيابمو
Shiapello, 2005) 
أن الرأسمالية واجيت خالل الستينات والسبعينات أزمات مست  (56)

شرعيتيا، وكان من نتائجيا التشكيك في النظام األخالقي لممجتمع الرأسمالي ونتيجة 
لتمك األزمات فإن الروح الرأسمالية المطبوعة بقيم العمل التقميدية: اإلنتاج الكبير، 

لتخطيط طويل المدى.. قد تم تجديدىا واستبداليا بروح أخرى البيروقراطية اإلدارية، ا
 .متشبعة بقيم جديدة مثل: الحريات، الرغبات الفردية، المساواة

                                                           
(54) Thomas Kuhn (1962/1970, 1962/1970a, The Structure of Scientific Revolutions, 

Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript): 66-76. 
(55) Thomas Kuhn (1962/1970, 1962/1970a, The Structure of Scientific Revolutions, 

Chicago: University of Chicago Press (1970, 2nd edition, with postscript): 152-3. 
(56) Boltanski, L. and Chiapello, E. (2005) The New Spirit of Capitalism, London, UK. 
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إلى أن "ىناك افتقارا في  (57) (Brei & Böhm, 2008) كما توصل بري وبوم
لى نظام أخالقي ومعياري من شأنو أن يضفي  قمب الرأسمالية، افتقارا إلى القيم وا 

لشرعية عمى التراكم الرأسمالي بعيًدا عن الشكميات التقنية لمطمب والعرض وتوليد ا
األرباح، ولذلك فالرأسمالية بحاجة كأي نظام اجتماعي واقتصادي إلى ىذه الشرعية 

، وفي رأييما (p.10)من أجل إعادة تجديد ذاتيا في مواجية حدود الزمان والمكان" 
في الطريقة التي تضفي بيا الرأسمالية الشرعية  فإن الستينات شيدت تحواًل حاسما

 األخالقية عمى نفسيا، حينما تكيفت الرأسمالية مع الظروف المتغيرة التي شيدتيا
كما نمت في ىذه الفترة جمعيات الدفاع عن حقوق المستيمكين ومنظمات 

يحيا فييا  حماية البيئة والتي تعتقد "أن موارد المجتمع يتم استنزافيا، وأن البيئة التي
اإلنسان يجري العبث بتوازنيا، وحتى السموك االستيالكي أصبح أكثر إغراقا في 

 ,Saji & Mukundadas)"المادية والفردية، دون اىتمام بعواقب ذلك عمى المجتمع

(2007, p. 507 
(58). 

(Martine et Loubat, 2010)إن أزمة الرىن العقاري أدت كما يعتقد 
"إلى  (59)

من المتطمبات األخالقية، فضحاياىا ىم من الفئات التي تضررت موجات جديدة 
حديثا من التجاوزات األخالقية لمشركات والمؤسسات، وأن الخروج من األزمة يجب 

(Varey, 2011) وكذلك أنحي ،(p.04)أن يحمل أبعادا أخالقية جديدة" 
في  (60)

دة المنفعة الفردية أسباب األزمة بالالئمة عمى النظام الغربي الذي يقوم عمى سيا
ودافع الربح المادي الخالص، ذلك أن النظام الرأسمالي يسعى إلى توسيع النزعة 

                                                           
(57) Brei and Böhm (2008) Lacking Capitalism: Desiring Marketing in Times of 

Capitalist crisis, Working Paper No. WP 08/12, Essex Business School, : 1-16. 

(58) Saji and Mukundadas (2007) Corporate Societal Marketing and the Process of 

Building Corporate Brand Equity: The Case of Malayala Manorama, International 

Marketing Conference on Marketing & Society, 8-10 April, IIMK, : 507-511. 
(59) Martine Bechtold et Jean-René Loubat (2010) L'éthique en temps de crise, 

Revue Française du Marketing - Mars- N° 226 - 1/5نقال من بلحاج 
(60) Varey Richard (2011) A Sustainable Society Logic for Marketing, Social Business, 

1(1): 69-83. 
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االستيالكية واإلنتاجية غير المستدامة وىذا سوف يؤدي إلى انيياره، وأن ىناك 
حاجة ضرورية إلى نظام جديد يقوم عمى أساس واحد وىو مفيوم "تسويق الرفاه 

ور التسويق ىو تعزيز االستدامة وليس زيادة النمو، االجتماعي"، حيث يكون د
وتوفير الحاجات وليس مجرد البيع، وبالنياية فإنو يدعو إلى إعادة صياغة دور 

 التسويق في المجتمع.
(Kotler, 2010)يعتقد 

أن األزمة العالمية التي شيدناىا خالل عامي  (61)
األسس التي يقوم  م خمقت حالة من عدم االستقرار ومن الشك في2009و 2008

عمييا االقتصاد الغربي، وأن ما حدث كان بسبب انتفاء التعامالت اإلنسانية في 
سوق المال، حيث تركت دون قيم ومبادئ أخالقية تحكم التعامل".. ويعتقد.. إن 
البشر في ىذا العصر يبحثون عمى نحو متزايد عما يمبي رغباتيم العميقة في 

ادية والبيئية... إنيم يتطمعون إلى الوفاء ليس فقط العدالة االجتماعية واالقتص
بحاجاتيم المادية والعاطفية ولكن أيضا بحاجاتيم الروحية من خالل المنتجات 

 .(Kotler, et.al., 2010)والخدمات التي يختارونيا" 

وفي الواقع فإنو ال يوجد معتقد ديني منفصل تماما عن واقع األنشطة اليومية 
منيا واالجتماعية واالقتصادية، "فالعالقة بين الروحانية والحياة لمبشر، السياسية 

االقتصادية ال يمكن تجاوزىا.. إن الروحانية والدين جزء ال يتجزأ من األنشطة 
(Kale 2004, p.97)"االقتصادية

وكذلك فإن أثر التدين عمى السموكيات  ،(62)
ن األحكام الصادرة عن التسويقية ىو أثر واقعي، ذلك أن العديد من الناس يستمدو 

 .صواب أو خطأ أعماليم من مصادر دينية ويبنون فمسفتيم األخالقية الشخصية

                                                           
(61) Kotler, Kartajaya and Setiawan (2010) Marketing 3: From Products to 

Customers to the Human Spirit, Hoboken, New Jersey, p. 04. 
(62) S.H. Kale (2004) “Spirituality, Religion and Globalization”, Journal of 

Macromarketing, 24(2): 92-107. 
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 القيم العممية اإلسالمية والثورة العممية لعمم االقتصاد
إن القيم العممية المادية لعمم االقتصاد ال تعكس القيم االنسانية في تمك 

إال أن المجتمعات األوروبية حافظت  المجتمعات فعمى الرغم من أفول تأثير الكنيسة
عمى القيم األخالقية اإلنسانية مثل الصدق األمانة اإلخالص ومحبة اآلخرين 
ومساعدة المحتاجين والتطوع لألعمال الخيرية والدفاع عن الحقوق األساسية لإلنسان 

ىي وغيرىا وكانت ىذه القيم والتي مارسيا األفراد في عالقاتيم وفي سموكياتيم وكان 
، (63)األساس لنجاح المجتمع في تحقيق أىدافو االجتماعية وفي نموه ونجاح تنميتو

وىي األساس لالنتقادات الحادة لمنظرية االقتصادية واألساس لجيود البحث عن 
بدائل لقيم عممية اقتصادية جديد تؤدي إلى إعادة بناء عمم االقتصاد وىذا أدى إلى 

 ة صياغة عمم االقتصاد.ظيور مدارس اقتصادية جديدة إلعاد

إن ىذا يعطي دافعا وحافزا لالقتصاديين المسممين لممشاركة في أحداث ثورة 
عادة بناءه باشتقاق قيم عممية لعمم االقتصاد مبنية عمى  عممية في عمم االقتصاد وا 
القيم االخالقية اإلسالمية وىي قيم عالمية تشترك فييا كل الديانات والفمسفات 

لعالم وبذلك يكون االقتصاد اإلسالمي ليس لممسممين بل سوف يكون األخالقية في ا
 لمعالمين كما ىو اإلسالم ىو ىاديا ومرشدا ومصمحا لمعالمين الجن واألنس.

أن المنيجية اإلسالمية لعمم االقتصاد يجب أن تكون من جزء من المنيجية 
ويكون الوحي  اإلسالمية لممعرفة والتي يكون مصدرىا عالم الغيب وعالم الشيادة

)النقل( مصدر أساسي ومكمل لمصادر المعرفة األخرى التي تكون من المصادر 
العقمية والتجريبية، ومن العموم العقمية والنقمية يتم تحديد األىداف الكمية لإلنسان 
المسمم لتشمل جميع احتياجاتو بما في ذلك احتياجاتو االقتصادية، ويمتد افقيا لمحياة 

                                                           
(63) North, D.C. (1990) Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, 

Cambridge: Combridg Univ. Press. And Hausman, D. and Michael Mcpherson 

(1993), Taking Ethics Seriously: Economic and contemporary Moral Philosophy, 

JEL, June, pp: 671-731. 
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. وتبدأ بتحديد أسس النظرة الكمية أو النظرية اإلسالمي من النصوص الدنيا واألخرة
القرآنية واألحاديث الصحيحة والتي تجيب األسئمة الكمية عن أصل اإلنسان ووظيفتو 
التي وجد لحقيقيا ومصيره بعد وفاتو والسراط المستقيم الذي يجب أن يسمكو لحقق 

 الفالح في الدنيا واألخرة.

كمية تتحدد وظيفة اإلنسان االقتصادية والضوابط اإلسالمية ومن ىذه النظرة ال
لتحقيق ىذه الوظائف بطريقة مثالية ويمكن منيا اشتقاق القيم العممية اإلسالمية التي 

لمنيجية اإلسالمية لدراسة تحكم السموك االقتصادي اإلسالمي وتشكل اساس ا
الستقرائية أو النشاط االقتصادي، وبيذه المنيجية يمكن استخدام الطرق ا

االستنباطية لموصول إلى السنن التي تحكم السموك االقتصادي لموحدات 
االقتصادية في المجتمع اإلسالمي، وبذلك يتم التنظير لمسموك االقتصادي كما يتم 
تحديد األىداف لمسياسات االقتصادية وأدوات تمك السياسات، التي تستخدم لتحقيق 

 .األىداف الكمية لممجتمع المسمم
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 في نقد االقتصاد اإلسالمي
 مالحظات حول المنهج

 د. طارق عبداهلل
 مقدمة

ف االقتصاد اإلسبلمي تصدر الجيود المبذولة منذ الستة أيمكننا القوؿ ب
حيث اىتمت  (1)الماضية في إطار التوجو العاـ نحو "أسممة المعارؼ" عقود

محاوالت متعددة  األدبيات اإلسبلمية منذ عصر النيضة بالعمـو االجتماعية في
إلعطائيا توجو ذاتي وقراءتيا بعيوف إسبلمية. وليس غريبا إذا أف يكوف 

مف اكثر ىذه العموـ التي حظيت باىتماـ الكتاب المسمميف حيث حاوؿ  (2)االقتصاد
البارز في االجتماع و  العديد منيـ ولوج ىذا الباب انطبلقا مف حجمو الطاغي

كؿ شعوب المعمورة. فالحديث عف اإلسبلـ صبح يمثمو مف تحد لأالحديث وما 
                                                           

ف تمت تحت شعارات جمم عمى يمكف إطبلؽ ىذه التسمية( 1) ة المحاوالت التاريخية التي وا 
التعامؿ مع التطور اليائؿ لمعمـو والمعارؼ الغربية  إلى مختمفة فإنيا اتجيت في جوىرىا

مرورا بالسنوات الخمسيف التي شيدت و  انطبلقا مف زوايا اإلسبلـ بداية مف مشروع النيضة
ثـ وصوال إلى الفترة الممتدة مف  تحوالت سياسية واجتماعية في كؿ األقطار اإلسبلمية

 السبعينات إلى حد اآلف. 
كما تشكمت في أوروبا القرف السابع  نستعمؿ لفضة اقتصاد لئلشارة إلى الدائرة االقتصادية( 2)

عشر وما بعده وتطورت إلى ما سمتو األدبيات االقتصادية بعمـ االقتصاد أو االقتصاد 
تاريخية ىذا المصطمح عبر التقسيـ الذي أورده  الرأسمالي أو الكبلسيكي.. الخ. وسنجد

(Michel Foucault)  والربط الذي حدده بيف تاريخية االقتصاد الكبلسيكيÉconomie 

classique ونشأة األزمنة المعاصرة (Les temps modernes) 
 Les mots et les choses , une archéologie des sciences humaines, Paris, 1966أنظر:      
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األسس النظرية  عمى كحؿ رافقو تفكير في اإلمكانيات النظرية لقياـ اقتصاد
والعقائدية التي يوفرىا ويتميز بيا ىذا الديف. في ىذا اإلطار وبعد البدايات 

أخذت الكتابة في االقتصاد اإلسبلمي تتخذ  (3)المحتشمة التي مثمتيا األربعينيات
دا تخصصيا تثّبت مع صعود ظاىرة الصحوة اإلسبلمية وما نتج عنيا مف بع

اىتماـ متزايد داخؿ االجتماع العربي باإلطار الثقافي والمعرفي اإلسبلمي. ولئف 
ليس ىناؾ مجاؿ لممقارنة مع ما ينتجو الفكر االقتصادي الغربي كميا, فإف نمو 

ؿ فترة نصؼ قرف مئات التي أصبحت تظـ خبل -المكتبة اإلسبلمية الحديثة 
. يمّكف الباحث مف القياـ بتحميؿ األطر -المؤلفات في االقتصاد اإلسبلمي

وبالتالي رصد االتجاىات  والضوابط المعرفية التي تتحكـ في ىذه اإلنتاجية
 واالطروحات التي تتمخض عنيا.

تاريخيا يمكف رد انتشار المصطمح إلى محطتيف ميمتيف. أوالىما صدور 
. أما الثانية فيي ـ1959سنة  اقتصادناألولى لكتاب محمد باقر الصدر الطبعة ا
 ـ1979المنعقد سنة  المؤتمر العالمي األوؿ حوؿ االقتصاد اإلسبلمينتائج 

بجامعة الممؾ عبد العزيز بمكة المكرمة حيث نوقشت مجموعة مف البحوث كّونت 
وعقدت عديد الندوات . ثـ تتالت الكتابات (4)الجيؿ األوؿ مف األدبيات المختصة

والمؤتمرات وأصبح االقتصاد اإلسبلمي اختصاصا ال يكتفي أصحابو بالبحث فيو 
بؿ وكذلؾ بتدريسو في عديد الجامعات اإلسبلمية كما يبلقي االقتصاد اإلسبلمي 

التي تحاوؿ االستفادة  -خاصة المصرفية منيا–اىتماما متزايدا مف الدوائر الغربية 
 ف بعض تطبيقاتو.مما يمكف أف ينجر ع

                                                           

أوؿ المحاوالت كانت تمؾ التي قاـ بيا بعض الطمبة المسمميف في اليند  يمكف القوؿ بأف( 3)
الذيف تمقوا تعميما جامعيا في الجامعات البريطانية المحدثة بداية مف السنوات األربعيف مف 

 القرف العشريف.
 .حمد خورشيدأستاذ بتقديـ األ ـ1981صدرت المجموعة بالغة اإلنجميزية في طبعة أولى سنة ( 4)

 Studies in Islamic Economics. Editions The Islamic Foundation, Leister, UK , 1981. 
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غير أّف التوجو العاـ ليذا االنتاج لـ يخرج مف بوتقة اإلشارات الكمية والتـز 
بالتالي بما أممتو مف ناحية الحصيمة األولى لؤلدبيات مف توجيات وما تواجيو مف 
ناحية أخري التجربة المصرفية اإلسبلمية مف عراقيؿ موضوعية وتعقيدات إجرائية. 

قضية المنيج التي ما تزاؿ تعيؽ  إلى اإلشارة بشكؿ أساسيويحاوؿ ىذا البحث 
األقؿ تحدد مف طموحاتو  عمى حسب نظرنا المتواضع نمو االقتصاد اإلسبلمي أو

حالة رياضية  إلى كبديؿ لمنماذج االقتصادية الضاغطة لتحيمو في أحسف األحواؿ
صاد اإلسبلمي مف حاالت االقتصاد الكبلسيكي. في ىذا اإلطار ال يقؼ نقدنا لبلقت

عند تتبع القضايا التي تتعمؽ بعبلقة الفتوى الشرعية لممعامبلت بالواقع المتحرؾ أو 
التعرض إلى العقبات التي خمصت إلييا التجربة المصرفية إال مف باب ما تمثمو 
ىذه اإلشكاليات مف خمفيات منيجية تعطينا تصورا عف الكيفية التي ُينَتُج بيا 

النافية  (5)ىذا النقد خمؼ ستار اإليديولوجيات كما ال يندرجاالقتصاد اإلسبلمي. 
بؿ ينطمؽ مف طرح مغاير يري في اإلسبلـ  (6)لئلمكانيات االجتماعية لؤلدياف

                                                           

الجانب  ىتوجو بعض الكتاب بالنقد إلسبلمية االقتصاد وانصبت محاوالتيـ بالتالي عم( 5)
. وتناقش ىذه اإليديولوجي بما يعنيو مف نقد لمديف في حد ذاتو ولمنظرة الميتافيزيقية عامة

األطروحات إمكانية قياـ نموذج اقتصادي "ديني" بحجة التصورات المثالية والبلمادية 
 ))فؾ الترابط  (La déconnexion)سبيؿ المثاؿ انظر ما كتبو سمير أميف في  عمى لؤلدياف.

 Editions La)االقتصاد األصولي( .) (L’économie fondamentaliste)في ما اسماه 

Découverte, Paris, 1986)كذلؾ يمكف إدراج ما كتبو .) (L.Kuran)  في نفس االتجاه حيث
الصمة القوية بيف نشوء االقتصاد  ىب التركي مف منطمؽ سياسوي بحت عميركز الكات

أّف االقتصاد اإلسبلمي سياسي  ىاإلسبلـ السياسي الحديث ويخمص إلاإلسبلمي وبروز 
 .(  Kuranبطبعو ويفتقر لمتدليؿ النظري. )أنظر

مف آفاؽ في عمـ اجتماع األدياف يمثؿ منطمؽ أساسيا  (Max Weber)إف ما فتحتو كتابات ( 6)
( الكتاب الشامؿ ألساسيات Economie et sociétéفي ىذا الباب ويعد "االقتصاد والمجتمع" )

عديد الفكر الفيبري وقد افرد فيو كاتبو قسـ كبير مف تحميؿ عبلقة األدياف باالقتصاد. ورغـ 
التفكير الفيبري )تحديدا قضية محورية الرشدية االقتصادية في تقسيـ  عمى اإلحترازات
فإنو يبقي مف العبلمات الفارقة في تفسير صيرورة النموذج الحداثي الغربي  الحضارات(

حدى المحطات األساسية في عمـ االجتماع الحديث.   وا 
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لقياـ حراؾ  مرجعية كبري تتجاوز الثنائية المفتعمة بيف المادة والروح لتؤسس
سبلمي ىو جزء مف ف النقد الذي نتوجو بو لبلقتصاد اإلإاجتماعي متكامؿ. وعميو ف

أوجو القصور في  إلى عبر التنبيو السياؽ الطبيعي لبناء النظـ الفكرية الذي يمر
 النسؽ الفكري والخمؿ المصاحب لمتجارب الميدانية. 

لقد بات مف المؤكد بعد سنوات عديدة أف التنظير الذي حصؿ تحت اسـ 
سبلمييف في النشاط االقتصاد اإلسبلمي لـ يتـ بشكؿ متوازف حيث تطور تفكير اإل

االقتصادي عبر خطوتي الترويج والمواضيع االقتصادية المتفرقة مع شبو إىماؿ 
الخطوة األولي في الترويج  لممنيجية الضابطة لمكؿ )عمـ االقتصاد(. تكمف

.أما الثانية فيي (7)أسس إسبلمية عمى إلمكانية قياـ عمـ يرتبط بالنشاط االقتصادي
. ولئف أثمرت ىاتيف (8)ية متفرقة مف منظور إسبلميتبحث في مواضيع اقتصاد

الخطوتيف في تطور كمي لممكتبة اإلسبلمية وفي اىتماـ متزايد باالقتصاد 
متناسؽ و  اإلسبلمي فإّف الخطوة الخاصة بتنظيـ ىذا "العمـ" عبر تجميع منيجي

والتي -لمموضوعات التي ترتبط مباشرة أو بشكؿ غير مباشر بالنشاط االقتصادي 
لـ تتـ بالشكؿ المرضي والكافي  -استيمكتيا األدبيات اإلسبلمية متخصصة أـ ال
جممة مف المشاكؿ  إلى أدى بالتاليو  مما خمؽ اختبلال كبيرا بيف القضايا المطروحة
أي اآلليات الذىنية والتحميمية الذي -الجوىرية لعؿ أىميا قضية منيجية البحث 

شكمة المشتركة بيف أدبيات االقتصاد لتصبح الم -تسمح بإنتاج فكر متفرد ما

                                                           

مسايرة  عمى أصالة التفكير اإلسبلمي وقدرتو ىالتأكيد عم عمى يعتمد نموذج ىذه الكتابات( 7)
 العصر والتذكير بالفترات الذىبية لمحضارة اإلسبلمية. 

لعبت التقسيمات الفقيية الدور األساسي في تحديد ىذه المواضيع فأبواب الزكاة والربا ( 8)
ما والعقود والتبذير والصدقة الخ, أصبحت ىي نفسيا مواضيع متفرقة لبلقتصاد اإلسبلمي. ك

تفرعت التجربة المصرفية عف مئات المواضيع األخرى تتعمؽ أغمبيا بالمعامبلت الربوية 
 وسبؿ إيجاد المخارج الشرعية ليا. 
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تنطمؽ مف اإلطار العاـ لعمـ االقتصاد وتحديدا  اإلسبلمي. فجممة الكتابات
 .(9)الكبلسيكي منو لتتدرج إلى تحميؿ االقتصاد اإلسبلمي مصطمحا ومفيوما

 االقتصاد االسالمي والنشاط االقتصادي  -أ
 هاجس العممية -1

اشرة مف حيث الغاية المنشودة. فاالقتصاد تحمؿ التسمية دالالت واضحة ومب
أسس  عمى -مف ناحية نظرية وواقعية –اإلسبلمي يعني تنزيؿ النشاط االقتصادي 

إسبلمية. غيراف إشكالية المدخؿ يتـ تجاوزىا مف خبلؿ طرح االقتصاد اإلسبلمي 
مستوي  عمى باالقتصاد الغربي عبر خطوة أولية تتـ فييا مقاربتوايبستيمولوجيا 

الذي يختص بو مف ناحية أخرى. ىذه  والحقل السموكيمف ناحية,  لموضوعا
تفترض أف عمـ االقتصاد لو حدود خاصة يمكف رسميا  الخطوة المنيجية األولى

اإلنساني. وفي ىذا الزعـ خمط واضح بيف النشاط  بوضوح في مستوي السموؾ
 . ىة مف جية أخر االقتصادي اإلنساني مف جية وعمـ االقتصاد كرؤية معرفية غربي

ىذه األرض, وعميو  عمى لقد صاحب النشاط االقتصادي اإلنساف منذ وجوده
والعطش  فيو يدخؿ في طبيعتو االجتماعية آلتي تفترض حموال لمشاكؿ الجوع

والعراء, الخ. في المقابؿ يرتبط "عمـ االقتصاد" بمشروع مجتمعي وبالتالي بنسؽ 
تصادية عبر سياقيا التاريخي داخؿ معرفي محدد. إف خصوصية الدائرة االق

االجتماع الغربي تجعؿ مف تحجيـ دور االقتصاد إلى دوائر ذات حدود سموكية 
                                                           

 عبده األسباب المحيطة بكتابة "االقتصاد اإلسبلمي, مدخؿ ومنياج" ىمثبل يفسر عيس( 9)
ي الميزاف. تمييدا وضع االقتصاد السياسي ف إلى فيقوؿ: إنيا مجموعة مف دراسات ىادفة

لمدخوؿ في المنيج العممي المناسب لدراسة االقتصاد اإلسبلمي.. ومف ثـ كاف الوزف القسط 
دراسة الحضارة اإلسبلمية وبخاصة في  ىاالقتصاد السياسي جزءا ال ينفصؿ عف المدخؿ إل

فرعيا المختص بما يكوف بو تماسؾ البدف والجنس.. أي في شؤوف السمعة والطيبات 
)الكتاب األوؿ في  ما ىو مشيور في الدراسات االقتصادية المعاصرة..", ىعمدمة والخ

 .(9, صـ1974 عتصاـ, القاىرة,المدخؿ, دار اال
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ونفسية منفصمة عف بقية مكونات االجتماع اإلنساني )إنتاج, استيبلؾ, توزيع( أمرا 
نسبيا يخمو مف أي قدرة منيجية تعميمية. فاالقتصاد الغربي طّوع منذ نشأة 

أعطى في نياية المطاؼ الركيزة و  لغربية باقي الدوائر االجتماعيةالمنظومة ا
الفمسفية لممجتمع الحداثي. وعميو فإف "اإلنساف االقتصادي" ال يتمثؿ فقط في 
لحظة زمنية )اقتصادية( فيظير في االستيبلؾ أو اإلنتاج أو التوزيع ثـ يختفي في 

يتو وماديتو ورؤيتو الوسائمية كائف اجتماعي متخؿ عف نفع إلى باقي الدوائر ليتحوؿ
لمعبلقات واألفراد. ولئف يتميز االقتصاد الغربي بوحدة منيجية ثابتة )عبر النفعية 
والتصور المادي لئلنساف( فإّف االقتصاد اإلسبلمي يتذبذب بيف أسموب الجمع بيف 

واالرتماء في  -عمي اعتبار أف التصور اإلسبلمي لئلنساف–"المادة والروح" 
االقتصادية بحجة  التصور االقتصادي الغربي في العديد مف القضاياأحضاف 

 .(15)وقسـ وصفي "محايد" تقسيـ االقتصاد إلى قسـ قيمي

تحديد  إلى أدى ربط تناوؿ االقتصاد اإلسبلمي عبر االقتصاد الغربي
موضوعات البحث. فالنقاش حوؿ العممية أصبحت مف أولويات المنيجية اإلسبلمية 

نقد  عمى شاط االقتصادي. لقد دأب أغمب االقتصادييف اإلسبلمييففي تناوؿ الن
براز عدـ توفرىا في االقتصاد الغربي. مف ناحية شكمية يختزف ىذا  العمميةصفة  وا 

المنيج إقرارا ضمنيا باف العممية بمفيوميا الغربي توفر عنصر الصحة واف المنيج 
ئج المعرفية وقبوليا. لقد أدي التجريبي )محور ىذا العمـ( ضمانة قوية لصحة النتا

حصر شرعية الحديث عف االقتصاد اإلسبلمي في نطاؽ ضيؽ  إلى ىذا التوجو
الفكر االقتصادي الغربي. ليذا تمثؿ عممية رفع العممية عف  تحدده ال عممية

االقتصاد المدخؿ الرئيسي الغالب في أدبيات االقتصاد اإلسبلـ. فالحديث عف انتماء 
                                                           

 :نس الزرقا: "تحقيؽ إسبلمية عمـ االقتصاد: المفيـو والمنيج", فيأانظر: محمد  (15)
Toward Islamisation of Disciplines, International Institute for Islamic 

Thought, Herndon, Virginia, USA, 1989.  
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التخصصات اإلنسانية يمر عف طريؽ نفي الصفة العممية  إلى مياالقتصاد اإلسبل
 . مستوييف عمى عنو عبر إثبات جانبو القيمي. وتتـ ىذه الخطوة

األوؿ يخص ما ذكرناه حوؿ إخراج االقتصاد كما تشكؿ في التجربة 
االقتصادية الغربية ووضعو في بوتقة واضحة المعالـ ال تتأثر وال تؤثر ويمكف 

أساس تنقيتيا مف  عمى يا عف باقي المنظومة الرأسمالية والتعامؿ معيابالتالي عزل
الشوائب ) أي ما يتعارض مع الشرع(. المستوي الثاني يطاؿ مفيوـ العمـ. فعممية 
االقتصاد )أو عدميا( تعني ضمنيا عند العديد مف أخصائي االقتصاد اإلسبلمي 

أف االقتصاد  عمى التأكيدالمفيوـ المستقى مف التجربة اإلسبلمية حيث يتعدى 
"اإلدراؾ الجاـز الثابت  اإلسبلمي يمثؿ عمما ليقع إسقاط مفيوـ العمـ مف حيث انو

ف كاف مفيوـ العمـ  عمى (11)المطابؽ لمواقع عف دليؿ" عمـ االقتصاد الغربي. وا 
داخؿ النموذج التاريخي اإلسبلمي يحتضف التجربة كوسيمة معرفية, فاف العمـ كما 

في الفمسفة الغربية ينفي كؿ حقيقة ال تتأت مف التجربة الحسية يحكـ نشا وتطور 
أف الحقائؽ العممية ىي في التفكير الغربي حقائؽ موضوعية وليست مسائؿ 

إعطاء  إلى نظرية. نحف إذا أماـ مفيوميف مختمفيف لمعمـ حيث أدى الخمط بينيما
بنائو المعرفي ومف صورة مغايرة لما ىو االقتصاد الغربي مف حيث اجتثاثو مف 

تاريخانيتو وتقديمو في صورة أجزاء يمكف فصميا والتعامؿ معيا بشكؿ منفرد. ليذا 
تقسيـ االقتصاد الغربي بيف قسـ عممي  إلى لجأ أخصائيو االقتصاد اإلسبلمي

يمتاز بالحيادية والموضوعية وقسـ قيمي تتأكد فيو الذاتية. تنتج عف ىذا التقسيـ 
أساس استبعاد المقوالت  عمى االقتصاد اإلسبلمي تقوـو  لغربيصمة بيف االقتصاد ا

                                                           

: تقديـ يلقد ورد العمـ في القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة )انظر طو جابر العموان( 11)
كتاب العمـ لئلماـ النسائي, دراسة وتحقيؽ الدكتور فاروؽ حمادة, المعيد العالمي لمفكر 

 .(17, صـ1994اإلسبلمي, 



 االقتصاد اإلسبلميأوراؽ الورشة العممية: مستقبؿ                                   52

 

 

والمسممات القيمية التي يتفرد بيا االقتصاد الحديث والتي ليس ليا أساس إسبلمي 
 .(12)نحو تعديميا وتصحيحيا بإبداؿ مقوالت قيميو تتناسب والشرع

 عممية.أنقاض البل عمى يطمح ىذا التقسيـ إلى تأكيد وجود اقتصاد إسبلمي
مجموع القيـ التي تتضمنيا النصوص  عمى لذا فإسبلمية االقتصاد تنسحب أساسا

ويبقي "عمـ االقتصاد الحيادي" منطقة مشتركة بيف  الشرعية في القرآف والسنة
االقتصاد اإلسبلمي والغربي. سوؼ نجد أصداء ىذا التقسيـ بشكؿ مبكر عند 

اد اإلسبلمي الذي ييتـ محمد باقر الصدر الذي يحدد كجزء مف مكونات االقتص
بدراسة األحداث االقتصادية في مجتمع ما الكتشاؼ القوانيف العامة التي تتحكـ 

بدراسة األحداث في  . طبقا ليذا التعريؼ يعني عمـ االقتصاد اإلسبلمي(13)فيو
مجتمع يطبِّؽ النظاـ اإلسبلمي وعمـ االقتصاد الغربي بدراسة األحداث في مجتمع 

الغربية. أف العمـ ىنا يعني مجموعة وسائؿ موضوعية )طرؽ تسوده السموكيات 
االقتصاد القياسي مثبل( في مقابؿ النظاـ )أو المذىب( الذي يضـ الفمسفة 

تفسيرىا وفقا  إلى االقتصادية التي ال تعني بتفسير الحياة االقتصادية بؿ بالدعوة
ثؿ شكبل متطورا لئلسبلـ. واف كاف التقسيـ الذي أورده الصدر منذ الخمسينات يم

اتبعو معظـ االقتصادييف اإلسبلمييف لمخروج بمفيوـ االقتصاد اإلسبلمي مف بوتقة 
 التخصص االجتماعي, إال انو انتيي مع المحاوالت التي تمتو إلى فقو المعامبلت

 سحب غير مقنع ألساسيات مرجعية تابعة لبلقتصاد الغربي. إلى

                                                           

نس الزرقا: "تحقيؽ إسبلمية عمـ االقتصاد: المفيـو والمنيج", مصدر أ: محمد انظر مثبل( 12)
النظرية االقتصادية مف منظور  :حمد دنياأانظر كذلؾ: شوقي  .328سابؽ, ص

 .ـ1984إسبلمي, الطبعة األولى, 
لطبعة العشروف, دار التعارؼ لممطبوعات, بيروت, ا باقر الصدر: اقتصادنا, محمد( 13)

 .357لبناف, ص
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قسـ يغمب عميو الطابع القيمي  (14)االقتصاد اإلسبلمي حسب تعريؼ الزرقاء
ويعني بما يجب أف تكوف عميو الحياة االقتصادية وفؽ اإلسبلـ. يختزؿ آخروف 
المفيوـ في تعريفات اكثر غموضا عبر ضـ القسميف ليعرؼ االقتصاد اإلسبلمي 

. ىذا النوع مف (15)"بالعمـ الذي يبحث في الظواىر االقتصادية في مجتمع إسبلمي"
ؿ العمـ في المعنييف المشار إلييما آنفا. فمفظة العمـ تتوجو مف التعريؼ يستعم

إلى "عمـ الوسائؿ" )االقتصادية التقنية( " انو ]االقتصاد[ عمـ وسائؿ استخداـ  ناحية
اإلنساف لما استخمؼ فيو لسد حاجيات الفرد والمجتمع الدنيوية طبقا لمنيج شرعي 

األصوؿ والقواعد  عمى لتعرؼ. ومف ناحية أخرى يشمؿ "اإلدراؾ وا(16)محدد"
 كما عرفو االزميري في حاشيتو.  الحاكمة"

إف عممية الضـ والجمع بيف مفيوميف مغايريف لمعمـ تتـ بشكؿ سممي يوحي 
بسبلمة التركيبة ووضوحيا غير أف المتفحص في التجربتيف اإلسبلمية والغربية 

ي. فإف كانت األولى قد يبلحظ انيما قدمتا نموذجيف مختمفيف لمعبلقة بالعالـ الحس
ثـ تعثرت بعدما تمكنت الخرافة مف  احتضنت التجربة كإحدى عناصر اإلدراؾ

الحياة البشرية وسوت  عمى جممة معارفيا ,فاف الثانية سحبت العمـو التجريبية
أخرجت كؿ بعد ال كمي مف اعتبارات العمـ. إف ضـ ىذه إلى تمؾ و  المادة باإلنساف

لو. فقضية المنطؽ العممي )فمسفة البحث العممي(  صمت ال مبرر عمى ينطوي

                                                           

الزرقا: "تحقيؽ إسبلمية عمـ االقتصاد: المفيـو والمنيج", مصدر سبؽ ذكره, نس أمحمد  (14)
 .332-333 ص: ص

 . 16حمد دنيا: النظرية االقتصادية مف منظور إسبلمي, مصدر سبؽ ذكره, ص أشوقي  (15)
 األمير محمد فيصؿ: التعريؼ االصطبلحي لعمـ االقتصاد اإلسبلمي, مطبوعات االتحاد (16)

 . 27الدولي لمبنوؾ, ص
, المكتب االقتصاد اإلسبلمي بيف النظرية والتطبيؽانظر كذلؾ: محمد عبدالمناف:       

 المصري الحديث لمطباعة.
 حمد صفي الديف عوض: أصوؿ االقتصاد اإلسبلمي, الرياض, دار اإلرشاد.أ      
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ومكانتيا في البناء المعرفي تمثؿ حجر الزاوية في النقاش الدائر ليس فقط داخؿ 
 النسؽ الحداثي بؿ وفي كؿ طرح مضاد أو مغاير.

لقد أدى التعامؿ الساذج مع موضوع العمـ مف خبلؿ التجارب اإلصبلحية 
انزالؽ خطير نحو تصور تبسيطي  إلى إلسبلميالتي قامت في العالـ العربي وا

تسييؿ إلحاؽ اليياكؿ االجتماعية  إلى لمتجربة والتقنية أدت في نياية المطاؼ
 بنسؽ الرأسمالية العالمية. المحمية

إف العمـ في شكمو التحميمي التفسيري ىو عمـ تجريبي باألساس ليذا فيو 
إعطاء  إلى التجريبية والسعييرتبط في معناه ىذا بتطوير التقنيات والوسائؿ 

أي عنصر قيمي ذاتي. واف كاف ىذا العمـ يقر بأنو  عمى األسبقية التجربة المادية
كؿ الواقع في لحظة تاريخية معينة, فانو يقر في نفس الوقت  إلى ال يستطيع النفاذ

ـ لباف ىذا العجز مسالة وقت واف التراكـ التاريخي لمعمـ )حتى بالتقسيـ البراديمي 

Kuhnعطاء كؿ اإلجابات الشافية لكؿ  عمى ( قادر سبر أغوار وأسرار اإلنساف وا 
التساؤالت. إف عممية اإلقصاء لؤلبعاد البلمادية لئلنساف التي يمارسيا العمـ 
التحميمي التفسيري ليست ظرفية تتـ فقط في حدود المخبر لتنزوي خارجيا تاركة 

ب المذىبي لبلقتصاد الشاممة المجاؿ لعناصر ذات طبيعة مخالفة. إف الجان
األصوؿ والقواعد الحاكمة" ال تستطيع اإلفبلت مف ىيمنة  عمى "لئلدراؾ والتعرؼ

التجربة الف الصياغة الحالية لممعرفة تتحرؾ مف خبلؿ سقؼ لو حدوده المنيجية 
حتى واف تـ بشكؿ –وضوابطو التحميمية, وعميو يكوف التحرؾ داخؿ ىذا السقؼ 

 فانو سرعاف ما يبطف التقميد والمقاربة في احسف األحواؿ. -يظير المغايرة

لعؿ اإلجابة الوحيدة المقنعة التي تقدميا التعريفات الخاصة باالقتصاد 
اإلسبلمي تخص االستعدادات الكامنة في األسس الفكرية اإلسبلمية لقياـ نظرية 

قتيا بباقي اقتصادية متفردة. أما في ما يخص النظرية في حد ذاتيا وتميزىا وعبل
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حجـ النشاط ومف ثـ و  دوائر االجتماع ونوع التركيبة المعرفية التي يفيـ فييا مستوي
 تفسير وتمحيص. إلى السموؾ االقتصادي فيذه أسئمة ما تزاؿ بحاجة

إف عدـ التصدي ليذه التساؤالت أوجد حالة مف التفتت في معالجة 
منطقية مف خبلؿ تعريفات  االقتصاد اإلسبلمي. لذا تبدو ىذه المعالجة موضوعات

االقتصاد اإلسبلمي في حد ذاتيا. ففي ضؿ غياب الناظـ المعرفي الموحد يصبح 
المعرؼ بالعمـ الذي يبحث في الظواىر االقتصادية في  االقتصاد اإلسبلمي,

مجتمع مسمـ, جممة مف موضوعات اقتصادية متناثرة ال تجمعيا فمسفة متكاممة وال 
 النشاط االقتصادي. إلى ية كمية واف انتمت بشكؿ مبعثررؤية اقتصاد إلى تنتمي

 العقمية التشطيرية -2
يمكف القوؿ باف محصمة أدبيات االقتصاد اإلسبلمي ما تزاؿ, وباعتراؼ 

, منحصرة في قضايا تجزيئية تتناوؿ بشكؿ مستقؿ مواضيع تنتمي إلى (17)أخصائيو
القتصاد اإلسبلمي )كوحدة النشاط االقتصادي. نتيجة ليذا الخمؿ المنيجي يصبح ا

تماسكيا الذاتي مف و  تحميمية( مجموعة نظريات تستقي كؿ واحدة منيا منطقيا
خبلؿ تعريضيا بشكؿ فتوى لنصوص شرعية. فنظريات التوزيع, الدولة, العمؿ, 
العدالة االجتماعية, االستيبلؾ, اإلنتاج, الخ. تمثؿ في ذىنية عارضييا أجزاء مف 

يا االقتصاد اإلسبلمي. غير أف التركيبة المعرفية لمنظرية نظرية كبري يطمؽ عمي
األـ ما تزاؿ غامضة المعالـ. ليذا تقفز "النظريات" الواحدة تموي األخرى دوف كثير 

حدة  عمى مف التشابؾ والتجانس إلى حد انو يمكف التعامؿ مع بعض األجزاء كؿ
                                                           

في "لقد كاف ىناؾ كـ ىائؿ مف الكتابات  ـ1976نس الزرقا في سنة محمد أيكتب  (17)
الخمسة وعشريف سنة الماضية بالنسبة لؤلوجو االقتصادية الواسعة لمنظاـ االقتصادي 

ف ما كتب في ىذه الجوانب يعتبر كافيا, وأنو حاف الوقت لمتعمؽ …اإلسبلمي ] في [ وا 
, "صياغة إسبلمية لجوانب مف دالة المصمحة االجتماعية النظاـ االقتصادي اإلسبلمي"

 .ـ1987, 16, العددفي مجمة المسمـ المعاصر ونظرية سموؾ المستيمؾ",
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وية مف جممة معامبلتيا دوف عناء كبير. افتتحت بعض البنوؾ الغربية أقساما ال رب
المادية, وبقطع النظر عف األسباب النفعية وراء إدخاؿ ىذه العمميات في بنوؾ 
ربوية, فاف ليذا المثاؿ أىمية قصوى في إبراز نتائج المنيجية التجزيئية التي تجعؿ 
مف االقتصاد اإلسبلمي مجرد مواضيع يمكف التعامؿ معيا بشكؿ منفرد دوف 

اـ. عبر ىذا األساس تحديدا استطاعت آليات النظاـ الرأسمالي اإلخبلؿ بنسقيا الع
إيجاد مناطؽ احتواء داخؿ ىيكمتيا العامة لكؿ المواضيع ذات الخصوصيات )حتى 
 الشرعية منيا(. في ىذا االتجاه يقع تناوؿ قضية الربا. فيقدـ االقتصاد اإلسبلمي

لزيادة والنماء( انو اقتصاد ال ربوى حيث يعطي المفيوـ االصطبلحي )ا عمى
فالشرعي )كؿ زيادة مرتبطة بديف( ثـ نوعيو )ربا الفضؿ وربا النسيئة( وأخيرا يقع 

االقتصاد القومي )يقمص االستثمار, يساىـ في زيادة  عمى شرح آثاره السمبية
 التضخـ, يزيد مف الحيؼ االجتماعي, الخ(. 

ة األىمية. يبرز مثاؿ تناوؿ الربا عبر تسمسمو المنيجي قضيتاف في غاي
االقتصادييف لتشمؿ  تتعدى تخص األولى منيجية التعامؿ مع القراف والسنة التي

 تعامؿ العقؿ المسمـ مع مصادر التشريع. ترتكز السمة العامة ليذه القضية الخطيرة
تصور انفصاؿ القراف عف السنة وغياب البعد التبيينى لسنة النبي صمي اهلل  عمى

لكتاب اهلل تدور معو حيث دار. وعميو فاف األساس عميو وسمـ. فالسنة مبينة 
المنيجي يقتضي عدـ انفصاؿ البياف عف المبيف. إال أف التجربة التاريخية لتعامؿ 
العقؿ المسمـ مع المصدريف طورت تقنيات ىائمة لبلنفصاؿ وتساوت إطبلقية القراف 

رج الكتاب خا عمى مع صحة الحديث إلى حد تصور أف السنة يمكف أف تضيؼ
دائرة البياف. لقد انفؾ ارتباط السنة بالقراف ووّلد في نياية المطاؼ قراءة مجزئة 
مستقمة لكبل المصدريف, وعميو وقع التعامؿ مع السنة بنفس األسموب التجزيئي 
الذي وقع التعامؿ بو مع القراف الذي غابت وحدتو البنائية لصالح قراءة منشطرة. 
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 انية تخص مستوي اتباع السنة النبوية المطيرةلقد تولد عف ىذا قضية منيجية ث
 حديثا حديثا.و  شاكمة أجزاء متفرقة, بابا بابا عمى

عمي ىذه األرضية المنيجية يقؼ االقتصاد اإلسبلمي. ففي مثاؿ الربا ال 
يستطيع االقتصاديوف اإلسبلميوف إال تبييف الفروؽ النوعية بيف ربا الفضؿ وربا 

لمتعددة التي تخص النوعيف دوف استشعار بحد كاؼ النسيئة عارضيف األحاديث ا
لنوع العممية الذىنية المؤسسة لمنيج ونظاـ اقتصادي مستجيب الحتياجات الزماف 

ىذا و  والمكاف. إف التعامؿ مع القراف بشكؿ مجزأ أدى إلى غياب ىذا الياجس
االستشعار. فرغـ معارضة االقتصادييف اإلسبلمييف لمساواة اختصاصيـ بفقو 

لمعامبلت فاف العقمية الفقيية المفرقة بيف الكتاب والسنة ما تزاؿ مؤثرة وفاعمة في ا
عممية النموذج )االقتصاد اإلسبلمي( وتفسر إلى حد كبير غياب استشعار وحدة 

 القمة لمكثرة.و  بنائية ترد الجزئي لمكؿ

ربا الفضؿ عند االقتصادييف اإلسبلمييف بشكؿ عاـ ينخرط  عمى إف التركيز
ىذا التوجو التجزيئي ويحمؿ في طيا تو طغياف العقمية الفقيية التشطيرية التي  في

رغـ أف ميمة االقتصادي  (18)ربا سنةو  تنتيي عند حد التأكيد بوجود ربا قراف
اإلسبلمي تتعدى مستوي التشريع لربا الفضؿ لتبحث عف األساس القرآني اإلطبلقي 

 إلى رآنية لؤلحاديث تسمح برد ىذه األخيرةلتحريـ الربا. وال يمكف ىذا إال بقراءة ق
السياؽ اإلطبلقي القرآني مع استحضار تاـ لحدودىا المعرفية المتعمقة بالوضع 
الثقافي واالجتماعي لعصر الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ. يصبح التقسيـ بيف ربا 
ـ الفضؿ وربا النسيئة )عمي سبيؿ المثاؿ( غير ذي باؿ مقارنة بالجيد العقمي لفي

                                                           

سبيؿ المثاؿ يكتب الحسف داودي " واصؿ تحريـ ىذا النوع مف الربا ورد في الحديث  عمى (18)
ال في القراف والعبرة ىنا في الحكـ ال في المصدر" )"المبررات االقتصادية لتحريـ الربا 

, 5اب, الرباط, سمسمة رقـ, منشورات كمية اآلداالقتصاد اإلسبلميالجاىمي", في 
 .174, صـ1989
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موقع ودور الربا و  أحاديث الربا عبر منيجية تجرد ما يتـ التأسي بو الستنباط حجـ
 في بناء اقتصادي متكامؿ مع وحدة معرفية متصمة باالجتماع اإلسبلمي في كميتو.

 الواقع المتجدد والوقائع الالمحدودة :البنك اإلسالمي نموذجا -ب 
 عمى مف ابمغ األمثمة المدلمةتعد الحركة االقتصادية في المجتمعات الحديثة 

كثيرة ومتجددة والوقائع  السنة اإلليية المتمثمة في تغيير الواقع. فاألحداث االقتصادية
 عمى اليومية تطرح سيبل مف المعامبلت ال تتناسب البتة والواقع القديـ. وليس غريبا
ؿ مكانا الحركة الفكرية التي انطمقت مف التعامؿ مع كتاب اهلل وسنة نبيو أف تجع

العرؼ والمصمحة  عمى لتغيير الواقع. فاألصوليوف لـ ينكروا تغير األحكاـ المبنية
 .بتغير األماكف واألزمنة والظروؼ, ونشا عمـ مقاصد الشريعة في ىذا االتجاه

إف ما أحدثتو المنظومة الرأسمالية مف تغيير في االجتماع البشري يجعؿ مف 
بالحقبة الحداثية أمرا غير منطقي. لقد تفككت  مقارنة مجتمعات ما قبؿ الرأسمالية

ىياكؿ مجتمعات ما قبؿ الرأسمالية, وتباعدت الشقة بيف الرؤية األساسية لمعالـ 
الشاممة لموحي والنبوات مف جية والرؤية المادية المنطمقة مف النموذج الكمي 

وتحمؿ  التقني لئلنساف مف جية أخري. إف ىيمنة ىذه األخيرة ولد ىيمنة ىياكميا
كؿ الكيانات األخرى. إف التغيير الذي أحدثتو ىيمنة النموذج االجتماعي الغربي 

عمؽ االجتماعيات البشرية عبر  إلى تجاوز الجزئيات لينفذ خبلؿ فترة زمنية قصيرة
 طاقة ىائمة مف التذويب لكؿ المقومات الحضارية المخالفة لتركيبتو. 

 اإلجابة وذج االقتصاد اإلسبلمي ؟ما ىو تأثير الواقع في عممية بناء نم 
ىذا التساؤؿ تنطمؽ مف التعامؿ مع الواقع الذي تييمف عميو آليات الرأسمالية.  عمى

إف إىماؿ فيـ ىذا الواقع وطريقة التعامؿ التشطيري مع أسس المنظومة الحداثية 
أسس في األخير نموذجا يعمؿ داخؿ و  ولد توجيا يحاكييا في العديد مف نواحييا

 ىذا المنظار. عمى دىا. يأتي التنظير لمبنؾ كمثاؿ حيحدو 



 59                                 االقتصاد اإلسبلميفي نقد : طارؽ عبداهلل                                       

 

 

تعتبر موازاة التطبيؽ لمبحث الفكري مف الجوانب اإليجابية في ظاىرة البنوؾ 
تبياف عيوب عممية ولدت بدورىا  إلى اإلسبلمية حيث أف المحاوالت التطبيقية أدت

مبيا تمثؿ في الحاجة لحميا فكريا. غير أف ىذا المنحي اإليجابي حمؿ معو وجيا س
حصر التحميؿ االقتصادي في الجانب المصرفي رغـ أف االقتصادييف اإلسبلمييف 

أف النظاـ المصرفي ال يمثؿ كؿ المنظومة االقتصادية وال يستطيع ميما  عمى يتفقوف
. مف الناحية الخبلفية تنبع مشكمة (19)كانت أىميتو أف يكوف نموذجا اقتصاديا كميا

بيات االقتصاد اإلسبلمي مف تعامميا بالربا, والحؿ المنتيج البنوؾ الغربية حسب أد
 . يتمثؿ في بنؾ ال يتعامؿ بالربا )ال ربوي( أو ما اصطمح عميو بالبنؾ اإلسبلمي

إف غياب التحميؿ االقتصادي في األدبيات االقتصادية اإلسبلمية يبرر دائما 
توفر األرضية بعدـ وجود أرضية واقعية تطبؽ مف خبلليا األحكاـ الشرعية و 

 الخصبة لبروز سموؾ متميز يعطي االقتصادي اإلسبلمي فرصة "رصد الحوادث
األقؿ جزءا مف  عمى السموكيات في مجتمع شرعي". تأتي التجربة البنكية لترفعو 

الحرج وتوفر حدودا دنيا مف التحميؿ االقتصادي المنطمؽ مف متغيرات واقعية. غير 
بلمي ال يتفاعؿ إيجابيا بشكؿ مطمؽ. فقميبل جدا أف الموقؼ السياسي العربي واإلس

البقية الغالبة فإنيا تتفاعؿ  مف الحكومات تجيز أسممة جيازىا المصرفي أما
بدرجات مختمفة تغمب عمييا سمة الجواز المقيد. والنتيجة ىي أف البنوؾ اإلسبلمية 

فكرة نشأت كمشروع في إطار تحكمو منظومة اقتصادية كبري رأسمالية ربوية, وك
ال تتفؽ إال في -في ضؿ منيجية تجزيئية تري في معالجة موضوعات متفرقة 

تكويف نظاـ  إلى مرحمة أولية لموصوؿ -االقتصاد تصنيفات إلى كونيا تمت بصمة
 اقتصادي إسبلمي.

                                                           

س أوتحديدا ر  -لعؿ تطور االقتصاد الغربي نحو إعطاء الدور الريادي لمقطاع المصرفي  (19)
مع ما يمثمو ذلؾ  (virtual economy)فيما اصطمح عميو باالقتصاد الرمزي  -الماؿ النقدي

 األمواؿ في تحقيؽ ذلؾ.فمسفة الربح ودور  عمى المؤسسة مف تصور لمعممية االقتصادية
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البنؾ اإلسبلمي أف يتفاعؿ شرعيا وواقعيا مع محيط  عمى منذ البداية كاف 
 إلى تو. وتحولت العممية الفكرية في معظميااألقؿ لبلربوي عمى اقتصادي معاد

سباؽ ولياث نحو حؿ كؿ التعقيدات العممية التي يتعارض فييا الحكـ الشرعي 
 المجرد مع الواقع الرأسمالي الضاغط. ومما زاد في التضييؽ السياسي الرسمي

ىامش الحرية المتاح لمبنوؾ اإلسبلمية, الحرج المتزايد لمحكومات مف اآلثار  عمى
. لقد انعكس الصراع المتنامي بيف الحكومات (25)لسياسية لمتجربة في حد ذاتياا

عبلقة البنوؾ اإلسبلمية بالواقع  عمى والحركات السياسية ذات الميوؿ اإلسبلمية
االقتصادي. ففي أغمب الحاالت وقع تقميص االمتيازات التي تحصمت عمييا بعض 

التعقيدات  إلى نونية إضافةىذه البنوؾ وتضاعفت بذلؾ جممة المصاعب القا
الواقعية التي جعمت في نياية المطاؼ فكرة تطوير البنؾ اإلسبلمي في حدودىا 

 الخاصة عممية محفوفة بالمخاطر.

ليس غريبا أف تتقمص في ىذه الحدود الفكرة األساسية لمبنوؾ اإلسبلمية مف 
مشروع  إلى ومف فكرة المساىمة في عممية التنمية وسيط بيف مستثمر ومودع

. وحينما يتوجو نقد بعض (21)يقترب في أغمب حاالتو مف قانوف الشركات التجارية

                                                           

لعؿ أوؿ األمثمة ىي التي تمت بشكؿ مبكر مع تجربة أحمد النجار في مصر الستينات  (25)
احتوائيا بشكؿ نيائي  ىوما لقيتو مف نجاح أولي مما حدي بالجياز السياسي الناصري إل

 عبر إحداث بنؾ مصر. 
برز العامميف أحد أ ـ1997ة لسنة جائزة البنؾ اإلسبلمي لمتنمي عمى يعد صالح كامؿ الحائز (21)

في مجاؿ المصارؼ اإلسبلمية ولعؿ النقد الذي توجو بو لتجربة البنوؾ اإلسبلمية يبيف 
حد كبير. "أقوليا لكـ بكؿ الصدؽ  إلى المشاكؿ الواقعية التي تواجييا وتحدد مف نتائجيا

البنؾ كإطار  والتجرد إنني لو استقبمت مف أمري ما استدبرت لما أيدت اختيار نموذج
أننا  إلى لتطبيؽ تعاليـ اإلسبلـ في مجاؿ االقتصاد واالستثمار ]..[ والسبب في ذلؾ يرجع

نو وسيط مالي, ألـ نكتؼ باختيار اسـ البنؾ فقط ولكف اخترنا كذلؾ مفيومو األساسي وىو 
 لمالية,وبالتالي لـ نستطع أف نوجد لمؤسساتنا المالية مفيوما ونمطا يتجاوز مسألة الوساطة ا

 =بيف القرض ىجينا البنوؾ اإلسبلمية أصبحت ىالذي حصؿ أف الصيغ المفضمة لدو 
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االقتصادييف لفكرة البنوؾ اإلسبلمية مف ناحية أىمية عنصر المخاطرة في تقوية 
 حذر المُدخريف وبالتالي في تقميؿ نسبة االدخار في ىذه البنوؾ ينتيي تطبيؽ

حافظة االستثمارات سواء مف ناحية آجاؿ  الحموؿ النظرية المقترحة عبر تنويع
واقع مصرفي يتجو في  إلى االستحقاؽ أو مف ناحية المموليف وقطاعات األعماؿ,
وابتعد بذلؾ عمميا عف دائرة  اغمب عممياتو إلى المرابحة )الوكالة بالشراء بأجر(

عية اإلنتاج واىتمامات التنمية ليرتبط مف ناحية بدائرة االستيبلؾ فعزز ,رغـ شر 
التمتع المادي. ومف  إلى معامبلتو, توجيا استيبلكيا في مجتمع يدعو كؿ ما فيو

تمويؿ التجارة الخارجية مف  إلى ناحية ثانية انظـ الجياز المصرفي اإلسبلمي
خبلؿ عبلقات اقتصادية تتحكـ فييا قوانيف المنظمات االقتصادية الدولية مكرسة 

 . يومحيطو العالـ ثالثالتبعية بيف بمداف المركز الرأسمالي 

لقد ولد التعامؿ بيف فيـ البنؾ كإطار مؤسسي محايد )أجيزة مصرفية( مف 
جممة موضوعات مف جية ثانية,  إلى جية والمنيجية التجزيئية المقسمة لمنموذج

تجربة البنوؾ  عمى ذات طابع عممي ومنيجي. فقد زاد ضغط الواقع أزمة
القضايا االقتصادية المثارة الشيء الذي ولد اإلسبلمية وتباعدت الشقة بيف مختمؼ 

 بدوره تشبثا عفويا بطريقة الموضوعات التي ما لبثت أف أصبحت المنيجية الغالبة. 

في نفس النسؽ المنيجي تأتي مقاربة نظرية المنتج والمستيمؾ الخاصة 
. فحسب رواد االقتصاد الكبلسيكي (microeconomic analysis)بالتحميؿ الجزيئي 

ـ المنتج ربحو ويعظـ المستيمؾ منفعتو عبر التقائيما في فضاء السوؽ. إنيا يعظ
أصداء فمسفة المذة واأللـ التي ينطمؽ منيا البناء الفمسفي لئلنساف االقتصادي الذي 
                                                                                                                                              

وعيوب النظاـ الرأسمالي  يواالستثمار وىو ىجيف يحمؿ معظـ سمات القرض الربو  =
 ىالمخاطرة وعم عمى الغربي ويعجز عف إبراز معالـ االستثمار اإلسبلمي المبني

ف راس الماؿ أو عائده." )مف المحاضرة التي ألقاىا االستثمار الحقيقي وال يعترؼ بضما
 .(ـ1997نوفمبر  21في البنؾ اإلسبلمي لمتنمية يـو تكريمو, المنشور بجريدة المسمموف
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يتحرؾ مف خبلؿ دوائر محدودة ومضبوطة رياضيا. يتطرؽ االقتصاديوف 
كاـ قيمية مف شأنيا أف اإلسبلميوف في كنؼ نفس التصور الرياضي بإضافة أح

حضور "قيـ اإلسبلـ" وعميو فعوض أف يعظـ المستيمؾ ربحو أو منفعتو  عمى تدلؿ
ف تبدو في  يعظـ فبلحو. اإلشكالية المنيجية ىنا تخص استعماؿ الدوؿ التي وا 

مستوي بنائيا وتشكميا تصورا محددا  عمى صيغيا الرياضية محايدة إال أنيا تحمؿ
ستطيع المصطمحات حتى المستقاة مف القراف الكريـ )الفبلح, لمسمكية اإلنساف ال ت

دواؿ خاصة بنظاـ اقتصادي لو حدوده  عمى الطيبات, الخ( إال أف تكوف دخيمة
 وخصوصياتو التاريخية والمنيجية. 

مستويات  عمى لقد انسحب ىذا االنتقاء في التعامؿ مع النظاـ الرأسمالي
اد اإلسبلمي في حد ذاتو )مف خبلؿ فيـ متعددة. ابتداء بتحديد مفيوـ االقتص

تحديد  إلى وصوالو  المشكمة االقتصادية( ومرورا بنقد التصور الغربي لبلقتصاد
 الموضوعات واإلطار العاـ لمنظرية االقتصادية اإلسبلمية.

انعكاسا ليذا التشطير. فإذا  سوؼ نجد في تناوؿ مفيوـ االقتصاد اإلسبلمي
حولو كؿ النظـ والنظريات االقتصادية مف حيث تجاوزنا الحقؿ الذي تتبلقى 

تحديد الميمة التي قاـ مف اجميا عمـ  إلى اىتماميا بالنشاط االقتصادي واتجينا
 إلى االقتصاد سنجد إجابة موحدة لدي رواد االقتصاد الغربي الذيف يقروف استنادا

, وعميو (22)الفمسفة النفعية ب"وجود حاجات بشرية ال متناىية مقابؿ موارد محدودة"
يجاد الحموؿ العممية  فإف ميمة عمـ االقتصاد ىي التصدي لمثؿ ىذا االختبلؿ وا 

 لممبلئمة بيف الحاجيات والموارد.

                                                           

شرعيتو داخؿ األدبيات الغربية رغـ مرور  عمى محافظا (Lord Robbinson)يبقي تعريؼ  (22)
 كثر مف نصؼ قرف عميو.أ
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في القابؿ نجد أف أدبيات االقتصاد اإلسبلمي ال تمتمؾ تعريفا موحدا 
)رغـ أف الفقر نتيجة وليس  (23)لممشكمة االقتصادية التي تبدو حينا "حالة الفقر"

با( وبالتالي يتصدى االقتصاد اإلسبلمي لمعالجة مشكمة الفقر, وىي حينا آخر سب
)حاجات ال متناىية/موارد نادرة( أو  (24)ممتصقة تماما بالتشخيص الكبلسيكي

مقاربة لو عبر معارضة بعض األسس )كالحديث عف ندرة نسبية مقابؿ الندرة 
 (.(25)المطمقة لمموارد

مستوي بناء  عمى المشكمة االقتصادية ينسحب ىذا االختبلؼ في تحديد
مفيوـ االقتصاد اإلسبلمي كاختصاص/عمـ/مذىب/نظاـ. ليذا تنتيج التعاريؼ 
انتقائية فكرية تخمط بيف مرجعيات مختمفة تنتقؿ مف خبلليا بيف التعريفات 

وأعماؿ تخص  التحديدات المغوية لممصباح أو القاموس المحيطو  االصطبلحية
لآليات القرآنية  اسقاطات مجزئة في اغمبيا إلى ؿ في األخيراالقتصاد الغربي لتص

إما بالعمومية أو بمقاربة صريحة لمبناء  واألحاديث النبوية داخؿ أطر فكرية تتسـ
عبر تقسيمو إلى -الكبلسيكي. لقد أدى الفيـ )أو النقد( المجزأ لبلقتصاد الغربي 

 عمى يء الذي انعكسغياب رؤية معرفية لمفكر الغربي الش إلى -جممة مسائؿ
منتج معرفة بؿ لمولد أدوات تماما  إلى مستوي التعامؿ معو ليتحوؿ في األخير ال

 جنباتيا. عمى مثؿ أي مكنة نستطيع أف نأسمميا بمجرد كتابة آية

                                                           

 .ـ1957, دار وىبة لمنشر, القاىرة, اإلسبلـ والمشكمة االقتصاديةالقرضاوي: يوسؼ  -انظر: (23)
, مجمة اإلدارة واالقتصادفي  "مفيـو التنمية االقتصادية في اإلسبلـ",عجوة: عاطؼ  -           

 .ـ1985, جامعة الممؾ عبدالعزيز, جدة, 12عدد
 .ـ1987جمو مصرية, ن, األمشكمة الفقر وعبلجيا في اإلسبلـالفنجري: شوقي  -           

بحوث اإلسبلمي, المفيـو والمرتكزات", في,  صخر: "االقتصادمحمد سبيؿ المثاؿ انظر:  عمى (24)
 . ـ1985العربية السعودية, المممكة  , جدة,المؤتمر العالمي األوؿ لبلقتصاد اإلسبلمي

 .ـ1979, الكويت, , القمـاالقتصاد اإلسبلميقحؼ: منذر سبيؿ المثاؿ انظر:  عمى (25)
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أدوات  (26)لتعريؼ "النظاـ االقتصادي في اإلسبلـ" يستعمؿ محمود الخالدي 
محمد و  حدده جبلؿ الديف السيوطي منيجية مختمفة. فيقرف مصطمح النظاـ كما

الفراد مارشاؿ وبعض األعبلـ و  عاطؼ البنا بمفيوـ االقتصاد كما جاء بو اإلغريؽ
اآلخريف مف االقتصادييف الغربييف, ليضيؼ في األخير مسحة قيمية عبر إدراج 

 لفظة اإلسبلـ. 

تبيف ىذه العممية التركيبية بوضوح غياب مرجعية منيجية موحدة تعطي 
فكار تناسقيا وتجعميا حمقات متكاممة في بناء فكري متفرد. لقد ولد التعامؿ األ

حدة وتناسؽ االنتقائي مع الغرب تصورا معينا لو. فيو يبدو وكأنو أجزاء متناثرة ال و 
بط حركة الفكر فيو. مف خبلؿ ىذا التصور ضقانوف ي ىواقعي وعممي يستند إل

الغربي كمرجعية "مختفية" قد ال نراىا تعاممت األدبيات اإلسبلمية مع االقتصاد 
مقاربة المنيجية  إلى ولكف نمحظ آثارىا. لقد أدى ىذا التوجو في اغمب األحياف

الغربية في ما تنتجو مف تصورات عبر إعادة إخراج أجزاء مف مكونات الحضارة 
االستعدادات الكامنة فييا إلعطائيا الحؽ في  عمى اإلسبلمية في اتجاه التأكيد

 عالـ العمـ والحداثة.  ولوج
في ىذا السياؽ أيضا دأب االقتصاديوف اإلسبلميوف عند استعراض الفكر 

 إلى إبراز السبؽ الذي أحرزه مفكروا اإلسبلـ في التعرض إلى االقتصادي التراثي
سبيؿ المثاؿ تقارف نصوص  عمى قضايا اقتصادية كشؼ عنيا االقتصاد الحديث.

, ويقع استجواب (John Maynard Keynes)بنظرية  أبو حامد الغزالي حوؿ النقود
بقية األعبلـ التراثييف )الشيباني, المقريزي, ابف سبلـ, يحيي ابف آدـ القرشي, 

                                                           

 . ـ1986, مكتبة الرسالة الحديثة, عماف, مفيـو االقتصاد في اإلسبلـالخالدي: محمود  (26)
, دار العمـو لمطباعة النظاـ االقتصادي في اإلسبلـ: اليمشري ىانظر كذلؾ: مصطف
 .ـ1985العربية السعودية, المممكة والنشر, الرياض, 
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الخبلؿ أبو بكر ىاروف, ابف خمدوف..الخ( مف خبلؿ ما يطرحو االقتصاد الغربي مف 
 .ية عمر""ديمقراطو قضايا واطروحات لتفضي في اغمبيا إلى "اشتراكية اإلسبلـ"

تتبلقى ىذه المنيجية في التعامؿ مع الغرب مع تفاعؿ االقتصاد اإلسبلمي 
مع مصادر التشريع. فالتعامؿ مع القراف الكريـ والسنة النبوية يتـ عادة عبر تحديد 

موضوعات  عمى أبواب أو مسائؿ يتـ مف خبلليا توزيع اآليات واألحاديث
التوزيع, اإلسراؼ, الربا,..الخ( كؿ  االقتصاد المختمفة )اإلنتاج, االستيبلؾ,

اعتبار أف  عمى حدة, لتصاغ في قالب الدواؿ االقتصادية المختمفة عمى موضوع
اآليات واألحاديث تضيؼ بعدا قيميا يفتقده أو يختمؼ معو االقتصاد الغربي. 

الزكاة الضريبة عبر إدراجيا في إطار نموذج تحميمي  ىذا تعوض عمى كمثاؿ
% مف الدخؿ 2,5يرات الدالة االقتصادية بنسبة رياضية تراوح اؿلتصبح إحدى متغ

انتزاع متغير اقتصادي "محايد" )الضريبة( بآخر  إلى الفردي. تيدؼ ىذه العممية
يحمؿ سمات نوعية في اتجاه إضفاء صبغة قيمية لمدالة. غير أف ىذه العممية ال 

 عمى ياية المطاؼتغير مف اتجاه الدالة أو النموذج التحميمي بؿ تبقي في ن
الدالالت المعرفية المصيغة لييكؿ التحميؿ وتجعؿ مف المتغيرات المضافة جممة 

 كميات حتى واف حممت تسمية الزكاة.و  أرقاـ
 :ثبلث إلى يمكف رد العناصر التي تتحكـ في تطور الفكر االقتصادي اإلسبلمي

يمنة مستوي المنيج وذلؾ بتثبيت المنحي التشطيري عبر ى عمى أزمة -أ
تناوؿ االقتصاد اإلسبلمي بشكؿ مفتت وغياب التوجو الفعمي لبناء نظرية كمية 
تسمح بمـ عناصر النشاط االقتصادي مف خبلؿ وحدة منيجية. ولقد فسر العديد 

عبر مسيرة الفكرة نفسيا بحكـ حداثة االقتصاد اإلسبلمي  مف الميتميف ىذا العائؽ
إلى جزئ ىاـ مف جانب تجريبي  مف ناحية, وافتقاده (27)"كاختصاص فكري"

                                                           

 .ـ1976انعقد أوؿ مؤتمر مختص سنة  (27)
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ميداني يمكف أف يعطيو دفعا تنظيريا قويا مف ناحية ثانية. غير أف ىذه القضية 
 مستوي فيـ التحديات إلى تتجاوز "وجود واقع إسبلمي" بمفيومو الفقيي لتصؿ

غياب  إلى مستوي تحميمي اكبر. إف غياب البحث عف المنيجية الكمية أدي عمى
نحي العالمي لمقرآف مما جعؿ االقتصاد اإلسبلمي مشروعا متناسؽ مع الم أفؽ

القيـ و  محميا ال يتقدـ لمعالـ بؿ لجزئ منو )واقع إسبلمي تسوده أحكاـ الشريعة
 إلى اإلسبلمية(. وحتى في اإلطار النظري ليذا الواقع يتعرض االقتصاد اإلسبلمي

سياسية المحمية مجموعة ضغوط تحت تأثير حركة الجذب التي تمارسيا الجوانب ال
مف جية, وتمدد المنظومة الغربية مف جية أخري, مما أدخؿ االقتصادييف 
اإلسبلمييف في دوامة معقدة حوؿ مطابقة سيؿ التحديات الواقعية لؤلحكاـ الشرعية. 

"فقيو اقتصادي" تتمحور  إلى نتيجة ليذا أنقمب المختص في العديد مف األحياف
قنية معقدة يتشابؾ فييا ضغط الواقع مع إرادة ميمتو حوؿ إيجاد حموؿ لقضايا ت

 .(28)التطيير الشرعي
لـ يبتعد االقتصاديوف اإلسبلميوف عف المنيجية الغالبة المعتمدة في  –ب

في بحث عبلقة مصادر التشريع بالواقع المعاش والكوف  األدبيات اإلسبلمية
 تعني الشرعية حساب وحدتيما. لذا ال عمى األكبر. لقد تمت قراءة القرآف والكوف

في االقتصاد اإلسبلمي رؤية كتاب اهلل مف خبلؿ وحدة نصو ولكف عبر التعامؿ 
معو كآيات متفرقة تيتـ باالستيبلؾ واإلنتاج والتوزيع. أما في حالة المقاربات 

                                                           

صالح كامؿ المتفائميف جدا بتجربة البنوؾ اإلسبلمية المحتجيف بعدـ ربويتيا فيقوؿ  ينتقد (28)
أننا لـ نتقدـ في إبراز الخصائص األساسية لمعمؿ المصرفي  .."والنتيجة التي وصمنا إلييا

واالستثماري اإلسبلمي والمعالـ المتميزة لو, واكتفينا بتطيير أعمالنا مف الربا ولكف لـ 
إف النقيض لمربا ليس مجرد تجنبو, فالطير .. وتأثيرات النظاـ المصرفي الربوي نتجاوز واقع

وأعتقد جازما أننا لو استمررنا في ىذا االتجاه فستفقد البنوؾ  …مف الربا ىو إبطاؿ الباطؿ
اإلسبلمية األساس النظري والعممي لقياميا واستمرارىا" )مف المحاضرة التي ألقاىا في البنؾ 

 .(ـ1997نوفمبر  21المسمموفنمية يـو تكريمو, المنشور بجريدة اإلسبلمي لمت
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الواضحة فإف وحدة اآليات تستخمص مف مرجعية خارجة عف النص ومتصمة 
ؽ تجانب قراءة الكوف في األدبيات بتناسؽ نظاـ معرفي آخر. في نفس السيا

االقتصادية اإلسبلمية البحث عف العبلقة التي تربط النشاط االقتصادي بباقي 
النشاطات والسموكيات البشرية ونوعية تداخبلتيا مف خبلؿ رؤية معرفية متفردة, 

جممة مف النشاطات المستقمة تتعايش بشكؿ غير  إلى لتنتيي في غالبية تحاليميا
  .ىع سموكيات سياسية واجتماعية أخر متجانس م

تتسـ األدبيات االقتصادية اإلسبلمية بالعمومية المنيجية ونعني بيا  -ج
االختزاؿ الشديد لبعض القضايا الحاممة لخمفيات معرفية وراء ستار الشعارات الكبيرة. 

ا, متجاوز لممادة دوف نفي ليو  فرغـ إف الرؤية القرآنية تؤسس إلنساف متعدد األبعاد
فإف التطرؽ ليذه المكونات )والنشاط االقتصادي أحدىا( يتسـ بعمومية كبيرة مقابؿ 
التعمؽ واالختصاص البلمتناىي التي يميز الفكر االقتصادي الغربي. إننا نقؼ أماـ 

الشيء -حد كبير  إلى حقؿ معرفي معمؽ إلى فكر البعد الواحد نتيجة عكسية تحيؿ
بينما يتوجو  -ر المختص التطرؽ إليوغي ىالذي يجعؿ مف الصعب جدا عم

المقاربات ليقترف و  تثبيت العموميات إلى االقتصاد اإلسبلمي في صيغو الحالية
برفض الربا مثبل ويصبح حالة مف الحاالت الرياضية لبلقتصاد الغربي. لقد خمؼ 

تعامؿ المؤسسات  إلى مثبل تذويب االقتصاد اإلسبلمي كمية داخؿ بوتقة تحريـ الربا
غربية بشكؿ انتقائي ونفعي مع التصور اإلسبلمي الكمي حيث تعمد بعض ال

إحداث "أقساـ ال ربوية" الستدرار عوائد مالية مف زبائنيا  إلى المصارؼ األوروبية
اختزاؿ التصور اإلسبلمي  إلى أفضت ىذه العمميات المسمميف الذيف يتحاشوف الربا

 .لتصور الكميمف ا لبلقتصاد وحصره في أحسف األحواؿ في جزء
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 إلشكال المنهجي وطرق التفكير فيها
يمكننا القوؿ بأف التطرؽ لئلشكاؿ المنيجي في معالجة االقتصاد وقؼ عند 
الجيؿ األوؿ مف أدبيات االقتصاد اإلسبلمي. فأوؿ الذيف كتبوا مف بعيد أو قريب 

ارؽ القضية المنيجية عبر محاولة تحديد الفو  إلى في االقتصاد اإلسبلمي تطرقوا
الجوىرية بيف االقتصاد الكبلسيكي واإلسبلمي وكثير منيـ أدركوا بشكؿ مبكر 

إال أف االتجاه الذي  (29)بعض الفواصؿ األساسية لمتعامؿ اإلسبلمي مع االقتصاد
استحثتو األحداث االقتصادية وتتابعيا و  غمب عميو التعميـ -وال زاؿ –سائد 

قتصاد اإلسبلمي كنظرية/عمـ في اتجاه الجنوني لينزوي تاركا مجاؿ التفكير في اال
المسمـ في حياتو العممية دوف كثير مف  عمى حؿ جممة التعقيدات التي تطرح يوميا

االىتماـ بالخمفيات المعرفية لمنظرية في حد ذاتيا . في ىذا االتجاه صعدت 
النماذج التطبيقية ممثمة أساسا في البنوؾ اإلسبلمية وكؿ المعامبلت المصرفية 

ابعة )تأميف, اقتراض, عقود,..( لتستقطب جزءا ىاما مف كتابات االقتصادييف الت
في التصور  -عمي األقؿ في بابيا االقتصادي–ولتزيد مف فقر المكتبة اإلسبلمية 

 المنيجي واإلمكانات النظرية لمتعامؿ مع النشاط االقتصادي. 
ددي والكيفي في إف المتتبع لؤلدبيات اإلسبلمية االقتصادية يبلحظ الخمؿ الع

التطرؽ لمباب المنيجي مما يشكؿ تيديدا جديا لتطور االقتصاد اإلسبلمي. فبرغـ 
الحاصؿ فيو فإف ما  (31)ورغـ التفطف لمنقص (35)الدعوات لبلىتماـ بيذا الباب

                                                           

-357, 33-25 سبيؿ المثاؿ نجد باقر الصدر )اقتصادنا, مصدر سابؽ, صفحات عمى (29)
عيسي عبده: االقتصاد اإلسبلمي, مدخؿ ومنياج, الكتاب األوؿ في المدخؿ, و  455

 .27-21مصدر سابؽ, صفحات 
مكتبة الخريجي,  ظرية االقتصادية مف منظور إسبلمي,انظر مثبل شوقي دنيا: الن (35)

 .49, صػػى1454الرياض, 
كبر األخطاء التي تظير مف خبلؿ مناىجنا في البحث أمف يكتب زيد بف محمد الرماني " (31)

 =والدراسة والتفكير أننا نحاوؿ أف نضع نظاما اقتصاديا ألنفسنا مف خبلؿ األسس
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أف المسألة المنيجية تشكؿ إحدى أىـ  عمى تمتمكو المكتبة اإلسبلمية الحالية يؤكد
 بة االقتصاد اإلسبلمي. األبعاد الغائبة في كتا

لعؿ النقد المنيجي األساسي الذي يوجيو االقتصاديوف اإلسبلميوف إلى 
االقتصاد الغربي يتناوؿ إشكالية العممية الموضوعية التي ينادي بيا أغمب 
االقتصادييف الغربييف والتي تعتبر أف جوىر نظرية االقتصاد كما تشكمت مف خبلؿ 

عممية موضوعية تتعامؿ مع القانوف والتجربة  ة ىيالتجربة التاريخية األوروبي
بالشكؿ الذي تتعامؿ بو المخابر مع األجساـ إلى حد نفي كؿ تدخؿ لمقيـ أو ما ال 

 .يمكف قياسو كميا
أوال أف ىذا النقد ال ينفرد بو االقتصاديوف اإلسبلميوف بحكـ أف الفكر الغربي 

ما يطمؽ عميو عمماؤه باألزمة في حد ذاتو منشغؿ منذ خمسينات القرف العشريف ب
ثانيا ليس ىناؾ مبرر منيجي  .(32)المعرفية ليوية العموـ االجتماعية واإلنسانية

لتمسؾ اغمب االقتصادييف المسمميف بالنقد الموجو مف طرؼ بعض االقتصادييف 
تنامي ظاىرة نقد "االقتصاد الخالص مف كؿ  إلى لبلقتصاد. يشير النقوي حيدر

ويستند العديد مف  (33)بيف االقتصادييف الغربييف أنفسيـ (wertfreiقيمة" )
القائميف بفكرة  (34)بعض مقوالت اقتصادييف غربييف إلى االقتصادييف المسمميف

                                                                                                                                              

ؿ ظروؼ اجتماعية ظالقتصاد المعاصر الذي نشأ في االقتصادية التي يقـو عمييا ا =
ىذا النظاـ  عمى ونفسية واقتصادية أدت إليو, وقد نسمح ألنفسنا بإدخاؿ تعديبلت طفيفة

أو ترقيعو ظاىرا بما يقنعنا بشخصيتو المستقمة, ولو تعمقنا قميبل فيما طرحناه مف بديؿ 
باألسس الذي يقـو عمييا النظاـ, الشكؿ, واحتفظنا  عمى لوجدنا أننا قد أدخمنا تعديبل
: )خصائص النظاـ ترقيع ال تسمف وال تغني مف جوع" وتكوف النتيجة ىي عممية
رابطة العالـ اإلسبلمي,  , كتاب شيري يصدر عفدعوة الحؽاالقتصادي في اإلسبلـ, 

 .(14, ص175د , العد15, السنة ػػى1417
(32)Caillé, Alain, Splendeurs et misères des sciences sociales, Librairie Dalloz, Paris, 1986. 
(33)Sayed Nawab Haider Naqvi , Ethics and Economics, an Islamic Synthesis,               

The Islamic Foundation, UK, 1981,p. 40.                                                                            
  : Ward Benjamin (1972), Myrdal Gunnar (1970)سبيؿ المثاؿ عمى  ف ىؤالء الكتابم (34)
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 جوانب قيمية. غير أف المدقؽ في تطورات النقد الداخمي عمى اشتماؿ االقتصاد
 ,(35)عديد منيـ)الدائر بيف االقتصادييف أنفسيـ( يبلحظ أنو لـ يسفر, باعتراؼ ال

نتائج تذكر. ليذا تبدو التوجيات النقدية مف خارج دوائر االقتصادييف  عمى
الواجيات األساسية التي تمحور أىـ المحاوالت النقدية في اتجاه إعادة تفعيؿ 
نياء المنحي التشطيري في تصور ىوية  العبلقات المتشابكة لمعمـو بكافة أنواعيا وا 

اإلطار العريض نشأت تيارات فكرية, انطمقت أساسا  في ىذا العموـ االجتماعية.
مف بيف عمماء االجتماع الذيف التحؽ بيـ لفيؼ مف االقتصادييف وآخروف مف 

أىمية  عمى اختصاصات مختمفة, مناىضة لمتوجو العممي البحت لبلقتصاد ومؤكدة
قة المستويات االجتماعية والنفسية في اتجاه تصور جديد لعبل إلى إعادة االعتبار

يرتكز ىذا التوجو  .(36)متكاممة بيف االقتصاد واالختصاصات اإلنسانية واالجتماعية
 حاور التي تؤسس الخطاب النفعي:أىـ الم عمى النقدي

القطيعة بيف الكفاءة العممية والكفاءة االجتماعية التي يتحوؿ بمقتضاىا  -1
 وىـ إيديولوجي. إلى الخطاب الشخصي

 حركة.المنفعة كمحدد وحيد لم -2
 .(37)استيجاف واستبعاد العناصر الوصفية في خطاب لمشرائح االجتماعية -3

                                                           

(35)Frydman, George, “Le territoire de l’économie, marché et société marchande”,        
Revue Economique, France, No 1, 1992, pp: 5-30.                                                              

 .ىذا االتجاه تأتي محاوالت "جمعية دفع االقتصاد االجتماعي" عمى برز األمثمةأمف  (36)
(Society for Advancement of Socio-Economics (SASE)) الحركة و في أمريكا"

 Mouvement Anti Utilitaire dans les)المناىضة لمنفعية في العمـو االجتماعية" 

Sciences Sociales (MAUSS).في فرنسا ) 
تضؿ إعادة إنتاج الخطاب الثقافي الغربي مف األىداؼ األساسية ليذا التوجو. فيو كما  (37)

مطمب مشترؾ بيف كؿ العمـو االجتماعية بما في ذلؾ العمـو   (Caillé)يعبر عنو 
 .(Caillé, Alain, Splendeurs et misères, p. 24)الصحيحة 
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وبقطع النظر عف التطورات التي قد تتيحيا ىذه االتجاىات النقدية في 
األقؿ ولو  عمى مسيرة العمـو اإلنسانية عامة واالقتصاد بصفة خاصة فإنيا ساىمت

ت التي تعصؼ بالفكر إحدى أىـ األزما عمى بشكؿ محدود في إلقاء الضوء
الغربي: السيطرة الكمية لفرضيات عمـ االقتصاد في تشكيؿ العموـ اإلنسانية عبر 

القيـ التي يدعو  إلى . مف جية أولى تفيـ الحاجة(38)ىيمنة البعد النفعي األناني
ليا بعض االقتصادييف الغربييف في إطار الفشؿ الذريع الذي منيت بو النظريات 

خارج العالـ األوروبي وليس غريبا أف يكوف أىـ رواد ىذا االقتصادية خاصة 
المنحي النقدي الداخمي مف المتخصصيف في القضايا التنموية والمرتبطيف بنماذج 

. ومف جية (39)التنمية لمعالـ الثالث أو مف الميتميف بالشعوب والثقافات البلغربية
التي ما تزاؿ تشكؿ القسـ غير أف رواد ىذه االتجاىات لـ يمسوا القضية األـ  ثانية

الثابت في الفكر الغربي وىي اعتبار الديف مجرد أيديولوجيا مرتبطة بالقسـ 
في ضوء  الميتافيزيقي واعتبار اإلنساف السمطة المطمقة في إنتاج المعرفة والتاريخ.

مف طرؼ االتجاىات الداعية لمتكاممية بيف العمـو  ىذا يتحدد نقد النفعية
سمطة اإلنساف الذي حولتو الييمنة  ار رد االعتبار إلىاالجتماعية في إط

 (41)والتي حبستو المنظومة الحداثية في قفص حديدي (45)بعد واحد إلى االقتصادية
ومتجية بالمشروع  -في فمسفة األنوار حجر الزاوية -حارمة إياه مف الحرية 

 تيو العدمية والنزعات التفكيكية لما بعد الحداثة.  إلى الحداثي

                                                           

 لتفصيؿ في القسـ التالي.ىذا با إلى سنعود (38)
(39)  
(45)Marcuse, Herbert: L’Homme Unidimentionnel, Les Editions de Minuit, 1968.        
(41)Weber, Max, Le savant et le politique, collection 10-18, Christian Bourgeois           

 Editeur, Paris, 1990.                                                                                                 
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 تمةخا
لقد حاولنا في أف نحدد بعض المعالـ المنيجية المتحكمة في البناء الفكري 
لبلقتصاد اإلسبلمي. والمطموب مف المختصيف في ىذا الباب طرحا معمقا لقضايا 
رئيسية ذات عبلقة مباشرة بمنيجية تناوؿ االقتصاد اإلسبلمي, قصد الوصوؿ إلى 

ف أىميا أميا: كيؼ يتعامؿ جممة مف التساؤالت لعؿ م عمى إجابات شافية
االقتصاديوف المسمموف مع النشاط االقتصادي؟ ما ىي حدود المدخؿ القيمي في 
تفرد االقتصاد اإلسبلمي عف االقتصاد الوضعي؟ ما ىي الفوارؽ المنيجية التي 

 تفصؿ االقتصاد اإلسبلمي عف باقي االختصاصات اإلنسانية؟
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 معالم التنظير
 في االقتصاد اإلسالمي

 
 سامي إبراىيم السويمم

 ـ2132ق، نكفمبر 3377ذك الحجة 
 

 مستقبؿ االقتصاد اإلسالمي كرشةكرقة مقدمة ل
 معيد االقتصاد اإلسالمي، جامعة الممؾ عبدالعزيز

 ـ2132نكفمبر  32-37
 

 مقدمة -1
 .كصحبو كمف كااله، كبعد الحمد  كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا كعمى آلو

في ضكء مراجعة ما تكصمت إليو مسيرة االقتصاد اإلسالمي المعاصرة، طمب 
إعداد كرقة حكؿ إشكالية  امعيد االقتصاد اإلسالمي بجامعة الممؾ عبدالعزيز مشككرن 
"مستقبؿ االقتصاد  كرشةالتنظير في االقتصاد اإلسالمي ليتـ تقديميا ضمف 

 .ـ2132ق، نكفمبر 3377المعيد في ذم الحجة  اإلسالمي" التي ينظميا
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إف أصعب كأعمى مستكيات البحث العممي ىك صياغة نظرية متكاممة 
متماسكة تنجح في تفسير الظكاىر محؿ الدراسة، كتقدـ األسس كالضكابط الالزمة 
لسالمة التطبيقات كالنماذج العممية المترتبة عمييا. كبقدر عمؽ النظرية كدقتيا، 

 ة التطبيقات كسالمتيا، كالعكس بالعكس. بقدر متان

 :إف استنباط أسس كقكاعد نظرية االقتصاد اإلسالمي أمر في غاية األىمية لسببيف

( ضركرة شرح االقتصاد اإلسالمي كبياف حقيقتو لمعالـ مف حكلنا، سكاء 3)
كانكا مف المتخصصيف أك مف المثقفيف أك مف المسؤكليف. فاألزمات المالية 

إلى التمكيؿ اإلسالمي. كيجب عمينا أف نسعى  اجعمت العالـ ينظر ِجّدين  المتتابعة
 لعرض االقتصاد اإلسالمي بمغة معاصرة ككاضحة كمقنعة لمعالـ.

( حاجة الصناعة المالية اإلسالمية لمنتجات كمؤسسات تكاكب التغيرات 2)
كاالحتياجات المالية المتجددة. كفي غياب أسس كاضحة لمفيكـ التمكيؿ 

إلسالمي تصبح الصناعة مجرد استنساخ لمصناعة التقميدية كتفقد بذلؾ أم قيمة كا
 مضافة ليا.

كىناؾ عدد مف الكتابات السابقة حكؿ منيجية البحث كالتنظير، سكاء في 
االقتصاد اإلسالمي أك االقتصاد الكضعي، كما سيأتي. لكف األزمة المالية أظيرت 

ي االقتصاد الكضعي، كما أف كاقع عمؽ الخمؿ في منيجية البحث السائدة ف
الصناعة المالية اإلسالمية أظير ضعؼ منيجية البحث في االقتصاد كالتمكيؿ 

 اإلسالمي.

كىذه الكرقة محاكلة سريعة لرسـ معالـ منيجية لكيفية بناء نظريات متماسكة 
م في الكقت نفسو، في مجاؿ االقتصاد كالتمكيؿ اإلسالمي. كا الياد اكمفيدة عممين 

 إلى سكاء السبيؿ.
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 تحديات التنظير -2
ببناء  ا( مرتبطن theorizingفي االقتصاد الكضعي أصبح مفيكـ التنظير )

( لجكانب محددة مف النشاط االقتصادم. لبالغ األسؼ، modelsنماذج رياضية )
مع مركر الكقت لـ يعد ليذه النماذج قيمة عممية، بؿ آلت إلى ككنيا كسيمة إلبراز 

كالتنافس غير المحمكد بيف االقتصادييف. كفي دراسة مسحية لؤلبحاث  "العضالت"
، (3)المنشكرة في كاحدة مف أبرز المجالت المتخصصة في "النظرية االقتصادية"

( تحديد الظاىرة االقتصادية التي يراد 3قامت الدراسة بتحميؿ األبحاث مف حيث: )
ا البحث عمى تفسير ىذه ( قدرة النمكذج أك النظرية التي يقدمي2تفسيرىا، )
 ( ميزة النمكذج مقارنة بالنماذج األخرل التي تفسر الظاىرة نفسيا. 7الظاىرة، )

ـ، ثمانية أبحاث فقط 2113في ىذه المجمة عاـ  امنشكرن  ابحثن  66مف بيف 
أم أف الغالبية العظمى مف .  (2)( تمكنت مف اجتياز المعايير الثالثة أعاله32%)

ف أرقى مجالت "التنظير" االقتصادم المعاصر، ال تؤدم األبحاث في كاحدة م
 الكظيفة المرجكة مف أم نظرية االقتصادية.

في مجاؿ االقتصاد اإلسالمي ظيرت عدة كتابات حكؿ منيجية البحث 
ككاف مف الكاضح أف أحد أىـ معكقات البحث في ىذا المجاؿ ىك . (7)كالتنظير

نيككالسيكية التي ال تتالءـ في كثير مف االعتماد بالدرجة األكلى عمى النظرية ال
كألمر غير مفيكـ َحَرـ الباحثكف في . (3)الجكانب مع طبيعة االقتصاد اإلسالمي

                                                           

(3 )Journal of Economic Theory. 
(2 )Klein and Romero (2007). 
انظر كرقة فضؿ عبدالكريـ كعبدالرزاؽ بمعباس "االقتصاد اإلسالمي عمى مفترؽ الطرؽ"، ( 7)

جامعة ، مجمة االقتصاد اإلسالمي، كاألكراؽ ذات الصمة المنشكرة في كرشةأعدت ليذه ال
 ـ.2132ق، 3377، 27الممؾ عبدالعزيز، العدد 

 ، لمكاتب.االقتصاد اإلسالمي في عالم مركبانظر ( 3)
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االقتصاد اإلسالمي أنفَسيـ مف "التنفس خارج الصندكؽ" عبر المدارس االقتصادية 
(، نظرية المبارات Behavioral Economicsالمنافسة، مثؿ االقتصاد السمككي )

(Game theory( اقتصاد النظـ المركبة ،)Complexity Economics كغيرىا مف ،)
أكسع لدراسة السمكؾ كالظكاىر االقتصادية  االمدارس المتعددة التي تتيح آفاقن 

 .كاالجتماعية

في المقابؿ كاف ىناؾ تقدـ مممكس في دراسة الجكانب الشرعية لالقتصاد 
االتجاه المأمكؿ ألسباب متعددة، منيا قصكر  اإلسالمي. لكف ىذا التقدـ لـ يستمر في

إلى  امستكل االستقراء، كما سيأتي. كمنيا ضغكط الصناعة المالية التي أدت أحيانن 
اآلف أنو إذا أردنا لالقتصاد  اتراجع التأصيؿ الفقيي لمنشاط االقتصادم. كبدا كاضحن 

 :ف أمريفاإلسالمي أف ينتقؿ إلى مستكل جديد مف النمك المعرفي، فال بد م

 كشمكالن لمجكانب الشرعية. ا. دراسات أكثر عمقن 3

. االنفتاح عمى المدارس االقتصادية المختمفة كاالستفادة منيا في تطكير 2
 نظرية االقتصاد اإلسالمي.

إف الباحث في االقتصاد اإلسالمي ال ينتمي لمدرسة معينة مف المدارس 
خفاقات. كمف االقتصادية القائمة. فكؿ مدرسة لدييا إيجابيا ت كسمبيات، إنجازات كا 

مف مسممات مشتركة كمنيجية  االخطأ الظف أف جميع ىذه المدارس تنطمؽ دائمن 
كاحدة. ىناؾ تعددية كاسعة في المدارس االقتصادية. كالمطمكب مف الباحث ىك 
تتبع النتائج الثابتة كالمناىج المفيدة مف أم مصدر كاف، كانتظاميا في عقد 

 المي في ضكء األسس كالنصكص الشرعية الثابتة. االقتصاد اإلس

كفي الجانب الشرعي ال يكجد ما يمـز الباحث بالتكقؼ عند مذىب معيف أك 
مدرسة فقيية محددة دكف غيرىا. فالبحث ينبغي أف ينطمؽ مف النصكص الثابتة 
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ثـ كاألحكاـ المتفؽ عمييا الستنباط العمؿ كالمعاني التي ُيبنى عمييا الحكـ الشرعي، 
 تحميؿ ىذه العمؿ كالمعاني مف خالؿ األدكات كالمناىج االقتصادية المختمفة.

كال ريب أف ىذا يجعؿ البحث في االقتصاد اإلسالمي أكثر صعكبة مف حيث 
تعدد التخصصات، لكنو في الحقيقة يسيؿ البحث مف جية تحديد مكاطف البحث 

حيف حرمت الربا كالميسر،  كالتحميؿ في الظكاىر االقتصادية. فالشريعة اإلسالمية
مثالن، فقد شخصت أىـ مكاطف الداء في االقتصاد. فعندما نريد تحميؿ مصادر 
االضطراب كالخمؿ في االقتصاد المعاصر، كما تجمت بكضكح في األزمة المالية 

في الكصكؿ مباشرة إلى مكطف  االعالمية، فإف أصكؿ الشريعة اإلسالمية تعيننا كثيرن 
ف غيره. لقد رافقت األزمة المالية الكثير مف االنحرافات، لكف ليس الخمؿ الفعمي دك 

كؿ ىذه االنحرافات بطبيعة الحاؿ ىك الذم أدل لمكارثة. ىناؾ مجمكعة مف 
العكامؿ المحددة ىي التي كانت في صميـ األزمة، كلـ يكف مف الميسكر التعرؼ 

 .(7)عمييا لكال تأكيد الشريعة اإلسالمية عمى خطكرتيا كأضرارىا
 قواعد التنظير في االقتصاد اإلسالمي -3

كظيفة "النظرية" ىي التكصؿ إلى تفسير لمجمكعة مف الظكاىر بما يجعميا 
تمتئـ كتتناسؽ كتمتقي عند معاني كمية مشتركة. كىذا بدكره يمكنيا مف التنبؤ 

الدراسة. كعميو فإف النظرية، في أفضؿ األحكاؿ،  بظكاىر جديدة خارجة عف نطاؽ
 :(6)بغي أف تنجح في تحقيؽ أمريفين

 (.explanation. تفسير الظكاىر محؿ الدراسة )3

 (.prediction. التنبؤ بظكاىر خارجة عف نطاؽ الدراسة )2

                                                           

 لمكاتب.األزمات المالية في ضوء االقتصاد اإلسالمي، انظر ( 7)
 . Blaug (1992), ch.1; Elster (1989), pp. 8-10انظر: ( 6)
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" الحديثة ) ( Philosophy of Scienceكىذا المنيج الذم تكصمت إليو "فمسفة العمـك
ألبكاب القياس  سبؽ إليو عمماء المسمميف في عمـ أصكؿ الفقو عند دراستيـ

كأصكؿ الفقو ليس مجرد عمـ آلة أك أداة الستنباط أحكاـ الفقو . (3)كمسالؾ العمة
اإلسالمي، بؿ ىك في الحقيقة منيج بحث كمعرفة. فدراسة عمماء المسمميف ألبكاب 
القياس كانت دراسة منيجية تنافس كتزاحـ المنطؽ اليكناني. كىذه المنيجية قائمة 

م أصبح فيما بعد عماد النيضة العممية الحديثة، كىك األساس عمى االستقراء، الذ
 .(7)لتطكر المعرفة، البشرية كاآللية

كاستنباط العمة في الفقو اإلسالمي ىك في حقيقة عممية تنظير بالمعنى 
المعاصر، ألف العمة يفترض أف تككف قائمة عمى استقراء جممة مف األحكاـ 

ينبغي أف تككف منضبطة بما يكفي الستنباط  الشرعية، كمف ثـ تفسيرىا. كما أنيا
أحكاـ المستجدات كالنكازؿ. فالعمة الفقيية ىي التي تنجح في ضبط الحكـ الشرعي 

مع ربطو بمقاصد التشريع. كىذا ىك ما يسميو اإلماـ أبك المعالي  اكعدمن  اكجكدن 
 الجكيني: "َبحُر الِفقو". قاؿ رحمو ا:

ر الشرعي استنباُط المعاني المخيمة المناِسبة مف "كالقسـ الثاني مف أقساـ النظ
األحكاـ الثابتة في مكاقع النصكص كاإلجماع. ثـ إذا َكضح ذلؾ عمى الشرائط التي 
سنشرحيا، كثََبَتت تمؾ المعاني في غير مكاقع النص كسِمَمت عف المبطالت، فيذا 

كفيو تناَفس القسـ ُيسمى قياس العمة، كىك عمى التحقيؽ بحر الفقو كمجمكُعو، 
 .(9)الُنّظار"

 ىذا المعنى: اكقاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية مؤكدن 
                                                           

مناىج ؛ 337-333عمي سامي النشار، صمفكري اإلسالم،  مناىج البحث عندانظر: ( 3)
 .23-22، مصطفى حممي، صم اإلنسانيةالبحث في العمو 

(7)Holland et l. (1986) . 
 .733. كانظر ؼ373ؼ البرىان في أصول الفقو،( 9)
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" التمييز بيف صحيح القياس كفاسده مما يخفى كثيره منو عمى أفاضؿ العمماء 
فضالن عَمف ىك دكنيـ؛ فإف إدراَؾ الصفات المؤثرة في األحكاـ عمى كجييا كمعرفَة 

، فمنو الجمي الذم يعرفو الِحكـ كالمعاني التي تضمَنتيا الشريعة  مف أشرؼ العمـك
كثير مف الناس، كمنو الدقيؽ الذم ال يعرفو إال خكاصيـ. فميذا صار قياُس كثير 

 .(31)لمنصكص لخفاء القياس الصحيح عمييـ" امف العمماء يِرد مخالفن 
 فالتنظير بيذا المعنى يعد مف أشرؼ المطالب، لكنو مف أصعبيا كذلؾ.

 :(33)عمة النمكذجية ينبغي إجماالن أف تستكفي أمريفكيتضح مما سبؽ أف ال
. المناَسبة، بمعنى أف الحكـ الذم تقتضيو العمة، إذا تـ تطبيقو، فسكؼ 3

يؤدم إلى مصمحة مقصكدة لمشرع. أما إذا لـ يتـ تطبيقو بالرغـ مف كجكد العمة، 
ر، فسيترتب عمى ذلؾ مفسدة منافية لمقصكد الشرع. فاإلسكار عمة لتحريـ الخم

فإذا حرمت الخمر تحقؽ حفظ العقؿ، لكف لك سمح بشرب الخمر ترتب عمى ذلؾ 
 تعريض العقؿ لمتمؼ كالضياع.

كالشريعة جاءت بتحصيؿ المصالح كتكميميا، كدرء المفاسد كتقميميا. 
فالمصمحة المقصكدة لمشرع ىي المصمحة الراجحة الغالبة. أما إذا كانت مرجكحة 

 فيي مصمحة ممغاة.
اف، بمعنى أف الحكـ يثبت بكجكد العمة، كينتفي بانتفائيا أك بكجكد . الدكر 2

مانع منيا. كىك ما يطمؽ عميو الطرد كالعكس. فإذا تحقؽ اإلسكار في مشركب 
ذا انتفى اإلسكار انتفى التحريـ )إال إذا كجد سبب لنكع  ما، ثبت تحريـ شربو، كا 

 آخر مف الضرر فيحـر ألجمو(.

                                                           

 .767-21/763مجموع الفتاوى، ( 31)
 .336-332، ص397-393عبد الحكيـ السعدم، صمباحث العمة عند األصوليين، ( 33)
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عمة القدرة عمى تفسير الظكاىر أك األحكاـ الشرعية، الخاصية األكلى تمنح ال
بحيث تبدك األحكاـ ممتئمة متناسقة كمتكافقة. الخاصية الثانية تمنح العمة القدرة 
عمى "التنبؤ" أم تعدية الحكـ مف األصؿ إلى الفرع. فكؿ حادثة مستجدة يمكف 

يف يجعؿ استخراج حكميا مف خالؿ القياس إذا تحققت العمة. اجتماع الخاصيت
العمة جامعة بيف الحكمة كبيف استنتاج األحكاـ الشرعية، كبذلؾ تصبح "النظرية" 

 في آف. اكعممين  امفيدة عممين 

 التحميل الفقيي واالقتصادي -4
استنباط العمة المناِسبة يتداخؿ فيو التحميؿ الفقيي كاالقتصادم. فالدكراف، 

ب استقراء األحكاـ الفقيية المختمفة، ، يتطماكعدمن  ابمعنى ارتباط الحكـ بالعمة كجكدن 
كىك تحميؿ فقيي بالدرجة األكلى. أما المناَسبة، كىك ترتب المصمحة عمى تطبيؽ 

 (.3الحكـ المعمؿ، فيك تحميؿ اقتصادم بالدرجة األكلى )انظر الشكؿ 
فارتباط العمة بالمصالح كالمفاسد أمر متكقؼ عمى دراسة الكاقع كفيـ السنف 

ميؿ الظكاىر االقتصادية إلى أسبابيا الدقيقة. أما ارتباط الحكـ التي تحكمو كتح
بالعمة فيك مرتبط باستقراء أحكاـ الشريعة المطيرة كربطيا بأسبابيا الشرعية. كليذا 

ليس باليسير. كمف ىنا تأتي أىمية  اكاف استنباط العمؿ المناسبة المنضبطة أمرن 
لمكصكؿ إلى نظريات مقبكلة في  مزاكجة التحميؿ الفقيي مع التحميؿ االقتصادم

 االقتصاد اإلسالمي. 
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  كمعدم تطبيق الح

مفسدة منافية 

 ملقصود للشرع

  تطبيق الحكم

مصلحة مقصودة 

 للشرع

 (1)الشكل 
 تعميل الحكم الشرعي

 

 فقهي استقراء

 اقتصادي استقراء
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: في الجانب الشرعي افالتنظير في االقتصاد اإلسالمي يتطمب استقراء مزدكجن 
كفي الجانب الكضعي. كىذا عمؿ بالغ الصعكبة لؤلفراد. كلذلؾ تتأكد الحاجة إلى 

كاالجتماعية،  فرؽ عمؿ متكاممة مف الشرعييف المشاركيف في العمـك االقتصادية
 كاالقتصادييف المشاركيف في العمـك الشرعية.

 االستقراء -5
. (32)االستقراء ىك تتبع مجمكعة مف الجزئيات لمتكصؿ إلى حكـ أك نتيجة كمية
 .كاليدؼ مف االستقراء ىك استنتاج نظرية تحقؽ كظيفتي التفسير كالتنبؤ، كما سبؽ

ثيرة األجزاء. يتطمب حؿ ( كpuzzleكاالستقراء يشبو محاكلة حؿ أحجية )
مف الصبر كالمثابرة كالمقارنة حتى ينجح المرء في كضع كؿ  اكبيرن  ااألحجية قدرن 

قطعة في مكانيا الصحيح، لتظير في النياية صكرة جميمة أك لكحة فنية بديعة. لـ 
 يكف ليذه الصكرة أف تظير لك لـ تكف كؿ قطعة في مكضعيا المناسب.

مؿ المحقؽ الجنائي الذم يسعى لحؿ لغز جريمة ع اكاالستقراء يشبو أيضن 
كقعت في ظركؼ معقدة. فيك يسعى لتتبع األدلة كاآلثار كمقارنتيا، كاستنتاج 
لغاء ما ال يتفؽ مع  الحكافز كالدكافع، كفحص االحتماالت الممكنة، ثـ تمحيصيا كا 

د أك . ثـ يبحث عف األدلة التي تؤكااألدلة، حتى يصؿ إلى االحتماؿ األكثر قربن 
تنفي ىذا االحتماؿ، فإف كجدىا استمر حتى يصؿ لمرحمة شبو يقيف بتعييف 
ف كانت األدلة اإلضافية تنفي ىذا االحتماؿ، اسَتبعَده كراجع االحتماالت  الفاعؿ. كا 

 األخرل، كىكذا.

 كلكي يؤتي االستقراء ثمرتو يحتاج الباحث إلى أمكر:

                                                           

الكشف عن مقاصد الشارع، طرق ؛ 279يعقكب الباحسيف، صطرق االستدالل، انظر: ( 32)
 كما بعدىا. 233نعماف جغيـ، ص
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كانية اكتشاؼ معاف جديدة مف . التجرد مف القناعات المسبقة التي تعيؽ إم3
خالؿ عممية االستقراء. كليذا كانت المذىبية مف أكثر العكامؿ التي أعاقت نمك 

 الفقو اإلسالمي.
. اتساع دائرة االستقراء قدر اإلمكاف لتككف النتيجة ذات ثقؿ ككزف مقبكؿ. 2

ىذا . ك اككمما كاف االستقراء أكسع كأشمؿ، كمما كانت النظرية أتـ كأكثر رسكخن 
حتى تتضح  افشيئن  ايتطمب التركم كالتأني كالمثابرة، كالبدء بدكائر صغيرة تكبر شيئن 

معالـ النظرية. أما استعجاؿ النتائج كمحاكلة الكصكؿ إلى "نظرية" في أقصر كقت 
كمف خالؿ عدد محدكد مف الجزئيات فيذا مف شأنو أف يجيض االستقراء قبؿ 

 ة التي ينتيي إلييا البحث.عمى النتيج اأكانو، مما ينعكس سمبن 
 :(37 ). تنفيذ عممية االستقراء عمى مراحؿ7

 .)أ( جمع الجزئيات ذات الصمة كتصفحيا لتككيف فكرة عامة عف أبعاد المكضكع
 كجعميا ىي أساس االنطالؽ. اككضكحن  ا)ب( البدء بالجزئيات األكثر يقينن 

خالؿ العصؼ )جػ( في ضكء المعمكمات مف المرحمتيف السابقتيف، يتـ مف 
الذىني كضع عدد مف الفرضيات التي يمكف أف تكّكف كؿ منيا نظرية محتممة. ثـ 
يتـ مف خالؿ االستقراء ترجيح بعضيا أك تضعيفو بحسب تراكـ الشكاىد كاألدلة. 
فالعقؿ البشرم ال يستطيع أف يستكعب كؿ المعمكمات التي ترد عميو دفعة كاحدة. 

كمات مف خالؿ مجمكعة مف االحتماالت، ثـ فنحتاج لذلؾ أف ننظر إلى المعم
نمحص كالن منيا بناء عمى نتائج االستقراء. ىذه الفرضيات يجب أف تبقى في 
دائرة الفرضيات حتى نصؿ إلى مرحمة غمبة الظف أك شبو اليقيف بترجيح كاحدة 
دكف غيرىا. كقد ينتيي األمر إلى تضعيفيا كميا، كحينئذ ال بد مف البحث عف 

عادة الدكرة السابقة.فرضيات بد  يمة كا 
                                                           

 .296صطرق االستدالل، قارف: ( 37)
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فالتنظير عممية شاقة كمضنية كتتطمب الكثير مف التتبع كالمقارنة كالمكازنة، 
. لكنو طريؽ ال بد منو لمكصكؿ إلى نتيجة شيءكقد ال يصؿ المرء في النياية إلى 

عممية مقبكلة. كمعظـ الخمؿ في التنظير في العمكـ اإلسالمية، بما فييا االقتصاد 
 إلى ضعؼ االستقراء كقصكره. اي، يرجع أساسن اإلسالم

 التنظير في االقتصاد اإلسالمي -6
ليست ىذه الكرقة المكاف المناسب لبناء نظريات في االقتصاد اإلسالمي. لكف 
مف المناسب اإلشارة إلى مالمح محددة تعطي القارئ فكرة عف نقاط القكة كالضعؼ 

 في محاكالت التنظير المختمفة.

المعامالت المحرمة في الشريعة اإلسالمية إلى أصميف: ىما يمكف إرجاع 
 الربا كالغرر. كلذا سنتناكؿ بإيجاز معالـ التنظير ليذيف األصميف.

 نظرية الربا 
تحريـ الربا مف أعظـ األصكؿ في الشريعة اإلسالمية، حتى قاؿ العمماء: إف 

ة بالنصكص أف تفيض الشريع افميس غريبن . (33)الربا أعظـ الذنكب بعد الشرؾ
كاألحكاـ المجمع عمييا فيما يتعمؽ بالربا كالديكف كما يتصؿ بيا. كلذا فإف استقراء ىذه 

 .إال إذا كجدت عكائؽ تمنع مف ذلؾ االنصكص كاألحكاـ سيككف في الغالب مثمرن 

كمع كفرة النصكص كاإلجماعات في ىذا الميداف، لكننا نجد الكثير مف 
لـ يكف معظميا، تقتصر عمى دراسة حديث الدراسات حكؿ "عمة الربا"، إف 

األصناؼ الستة المشيكر. كبالرغـ مف الجيكد العبقرية التي بذلت في ىذا 
لكنيا َفَقدت أىـ عنصر في االستقراء المثمر: كىك استيعاب ، (37)المضمار

                                                           

 .7/763القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ( 33)
، شفاء الغميل في بيان الشبو والمخيل ومسالك التعميلكما في كتاب اإلماـ الغزالي: ( 37)

 .777-773، 767-779ص
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النصكص كاألحكاـ في المكضكع. فاالقتصار عمى حديث األصناؼ الستة، أك ربا 
قة بيف ربا البيكع كبيف ربا كالقركض كربا الديكف. ال يمكف أف البيكع، يغفؿ العال

لميدؼ المرجك إذا اقتصر عمى دائرة كاحدة مف ىذه الدكائر  ايككف االستقراء محققن 
الثالث، أك عمى عدد محدكد مف النصكص كاألحكاـ. كأىـ أسباب ىذا القصكر 

غالؽ باب االجتياد الذم حـر عب اقرة أمثاؿ الجكيني فيما يبدك ىك المذىبية كا 
كالغزالي أف يرتقكا إلى المستكل الالئؽ بيـ. فالمذىبية كالقناعات المسبقة تمنع 

 االستقراء أف يؤتي أكمو كأف يحقؽ الثمرة المرجكة منو.

كنتيجة ليذا االبتسار في استقراء نظرية الربا، ظيرت آراء أقؿ ما تكصؼ بو 
جمؿ لـ يتـ بيانو في القرآف الكريـ. كأف ىك أنيا غريبة، كالقكؿ بأف اسـ "الربا" م

النصكص الشرعية لـ تبيف حكمة تحريـ الربا كال الفرؽ بينو كبيف البيع، كأف أبكاب 
 الربا قائمة عمى االحتياط كليس عمى أصكؿ كقكاعد جمية راسخة.

كترتب عمى ذلؾ ظيكر آراء عند المتأخريف تدعك إلى إباحة الفائدة عمى 
دعكل امتناع قياسيا عمى الذىب كالفضة. فكأف الربا انحصر في النقكد المصرفية ب

ربا البيكع، كغاب عف ىذه اآلراء أصؿ الحكمة مف تحريـ الربا، كما ىي منزلة ربا 
 البيكع مف نظرية الربا.

كأسكأ نتيجة لغياب رؤية كمية لمربا ىي القكؿ بجكاز الحيؿ الربكية، كعمى 
ذه الحيؿ المشؤكمة تناقض حكمة التشريع رأسيا العينة بصكرىا المختمفة. في

كمقاصده بؿ كتناقض العقؿ السميـ كالمنطؽ االقتصادم السديد. كال غرابة أف ىذه 
تضييؽ  الحيؿ قائمة بالدرجة األكلى عمى التقميد كالمذىبية التي كانت السبب في

 نطاؽ عمة الربا ابتداء.
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أحكامو نظرة كمية العمماء الذيف نجحكا في النظر إلى نصكص الربا ك 
تمكنكا مف الربط المنطقي بؿ كالبدىي، ، (36)كمكسكعية، مثؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية

بيف مستكيات الربا كدكائره المختمفة، بحيث ال يتردد القارئ في قبكؿ ىذه الرؤية 
 .لككنيا استطاعت أف تنتظـ النصكص كاألحكاـ كتضع كالن منيا في مكانو المناسب

الربا يبدأ مف القرآف الكريـ. كأكؿ آية نزلت في تحريـ الربا  كاستقراء نصكص
صراحة نصت بكضكح عمى حكمة تحريمو: ﴿يا أييا الذيف آمنكا ال تأكمكا الربا 

(. فتضاعؼ المديكنية يجسد مفسدة الربا 371مضاعفة﴾ )آؿ عمراف،  اأضعافن 
عاؼ بأكضح صكرة، حيث يتضاعؼ الديف ال لشئ سكل مركر الكقت، كيصبح أض

رأس الماؿ الذم يفترض، عمى أحسف األحكاؿ، أنو قد انتفع بو المقترض أك 
المديف. فيصبح الديف أضعاؼ الثركة، كىك ظمـ جمي ال يخفى، فضالن عف اآلثار 

 المدمرة التي يخمفيا عمى االقتصاد.
ذا كانت مفسدة الربا ىي التضاعؼ، فميس مف الصعب استنتاج عالقة  كا 

 دة بيذه النتيجة النيائية.أحكاـ الربا المتعد
فالقرض بفائدة أك زيادة مشركطة ىك الخطكة األكلى نحك تضاعؼ الديف. 
فالمقترض ال يحتاج إلى أكثر مف أخذ قرض جديد ليسدد بو دينو األكؿ، لتبدأ كرة 
الديف بالتدحرج كالتضاعؼ. فربا الجاىمية "أنظرني أزدؾ" أك "أتقضي أـ تربي" ال 

بفائدة بسيطة، لكف رأسماؿ القرض ىك الديف السابؽ في ذمة  ايعدك أف يككف قرضن 
مف طرؼ ثالث لسداد الديف األكؿ.  االمديف. أك قد يككف رأسماؿ القرض مأخكذن 

عمى كؿ تقدير ال يتطمب تضاعؼ الديف أكثر مف تكرار عممية القرض بفائدة، 
عف  اية بعيدن سكاء مع المقرض األكؿ أك مع غيره. فالربا إذف آلية لنمك المديكن

 النشاط االقتصادم كعف تكليد الثركة.
                                                           

 .623-793، صمتتفسير آيات أشككما في كتاب: ( 36)
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فالربا فمسفة كنظاـ كآلية كليس مجرد عقد. كالسماح بالقرض بفائدة سيقكد 
بالضركرة إلى تضاعؼ الديف، كلك كانت الفائدة بسيطة. كمحاكلة البعض التفريؽ 

كيفية بيف الفائدة البسيطة كالمركبة تعكس غياب التصكر التاـ حكؿ آلية الربا ك 
 تضاعؼ الديف في النشاط االقتصادم.

كمف ىنا يتبيف الفرؽ بيف القرض كالبيع. فالبيع مبادلة لماليف مختمفيف، بينما 
القرض مبادلة لماليف متماثميف. كىذا التمييز بيف العقديف نتيجة استقراء نصكص 

إلى كثير البيع كالقرض في الكتاب كالسنة كالفركع الفقيية. كغياب ىذا التمييز أدل 
 مف الخمط كاالضطراب في باب الربا.

الختالؼ البدليف.  اكبناء عمى ذلؾ، فالبيع يسمح بانتفاع الطرفيف نظرن 
المقابؿ  فالتفاكت الحاصؿ بيف البدليف مف جية الكمية، يجبره تفاكت في الطرؼ

مف جية اختالؼ صفات ككيفيات كؿ منيما. فالتفاكت مف جية الكـ يجبره 
جية الكيؼ. كبيذا يصبح البيع مبادلة متعادلة كمتكازنة بيف الطرفيف، التفاكت مف 

كبذلؾ تتحقؽ مصمحة كؿ منيما. أما القرض فيك مبادلة الشئ بمثمو، فأم تفاكت 
في الكـ ال يقابمو تفاكت في الكيؼ، كلذا فإف النتيجة ستككف انتفاع أحدىما عمى 

كريـ في قكلو تعالى: ﴿ال حساب اآلخر، كىك ظمـ، كما نص عمى ذلؾ القرآف ال
 (.239َتظممكف كال ُتظممكف﴾ )البقرة، 

ذا كاف ا تعالى أحؿ البيع كحـر الربا، فإف البيع يحـر إذا كاف يؤدم إلى  كا 
 نتيجة الربا نفسيا. 

كأكؿ ذلؾ ىك في درجة االختالؼ بيف البدليف. فالبيع مبادلة لمختمفيف، بينما 
، كما في اتالؼ البدليف قد يككف قميالن أك محدكدن القرض مبادلة لمتماثميف. لكف اخ

مثالن. فجاء  23كعيار  37االختالؼ بيف الذىب كالفضة، أك بيف ذىب عيار 
حديث األصناؼ الستة ليبيف أف البيع لكي تتحقؽ منافعو يجب أف يختمؼ البدالف 
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اـ ربا بما يكفي لتنتفي شبية الربا. أما إذا تقارب البدالف، فالمبادلة تخضع ألحك
البيكع كلكف ألصناؼ محددة. فإذا تحقؽ التماثؿ، فاشتراط الزيادة حينئذ ربا، ألف 

كانت مادة القرض، سكاء كانت مف  ااشتراط الزيادة في القرض ربا باإلجماع أين 
 األصناؼ الستة أك مف غيرىا.

كنتيجة الربا قد تقع في البيع مف خالؿ العينة، حيث تككف النتيجة الحصكؿ 
قد حاضر بمؤجؿ أكثر منو، كىي عينيا نتيجة القرض الربكم مف جية عمى ن

المديف. كفي المقابؿ فإف ربح ما لـ يضمف يؤدم إلى نتيجة القرض الربكم كلكف 
 مف جية الدائف. 

كما يمكف أف يستخدـ البيع لمكصكؿ إلى أكضح صكر الربا كىي تضاعؼ 
بالكالئ المجمع عمى تحريمو. الديف، كذلؾ مف خالؿ بيع الديف بالديف أك الكالئ 

فمضاعفة الديف ال تتطمب أكثر مف صفقة كاحدة لديف بديف، ثـ مقاصة بيف 
اؿ مثالن، كيراد تأخيرىا بزيادة، فيقـك ػري 3111بػ  ادينيف. فإذا كاف الشخص مدينن 

الدائف قبؿ حمكؿ األجؿ بقميؿ بإبراـ صفقة مؤجمة البدليف )ابتداء الديف بالديف( مع 
بكمية محددة مف  ااؿ، كالدائف مدينن ػري 3211بػ  ابحيث يككف المديف مدينن  المديف،

ألجؿ الديف  اسمعة ما )قمح مثالن(، عمى أف يككف أجؿ الصفقة الجديدة مكافقن 
اؿ( كبيف ػري 3111السابؽ. ثـ إذا حؿ األجؿ كقعت مقاصة بيف الديف السابؽ )

ضاعؼ الديف في ذمة اؿ. أم أف تػري 3211ديف القمح، كيبقى عمى المديف 
المديف ال يتطمب أكثر مف صفقة كاحدة ديف بديف، ثـ مقاصة بيف دينيف. كليذا 

 .(33)نص العمماء عمى أف الديف بالديف ربا
كال يخفى أف ىذا المعنى يبيف عمؽ المنيج التشريعي في محاصرة الربا كتتبع 

قبض الذم يحقؽ لغياب ال امداخمو. فالشرع منع الديف بالديف لقمة منفعتو نظرن 
                                                           

 .3/366لمجصاص، أحكام القرآن ( 33)
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في تضاعؼ الديف. أما إذا تحقؽ القبض النافع  االنتفاع، كالرتفاع مخاطر تكظيفو
مف أحد الطرفيف، فيك بيع مشركع باإلجماع، ألف التضاعؼ في ىذه الحالة شبو 
ممتنع، كالمصمحة متحققة مف خالؿ القبض. لكف إذا كاف القبض سيؤكؿ إلى نقد 

 حـر بالنص، كىك ما دلت عميو أحاديث العينة. حاضر بمؤجؿ أكثر منو، فيـك م
كبيذا يتبيف كيؼ حاصرت النصكص الشرعية مداخؿ الربا، سكاء مف القرض 
أك مف البيع. كلـ تحـر الشريعة إال ما كاف خطره كضرره أكبر مف نفعو. فيتحقؽ 

 بيذه النظرية أمراف: المناَسبة كالدكراف.
ماقيا، كمما اتضح لو إعجاز ككمما تأمؿ الباحث النظرية كغاص في أع

الشريعة اإلسالمية كتفكؽ نظاـ االقتصاد اإلسالمي عمى نحك ال يمكف أف يصؿ 
إليو بشر. كال يتسع المقاـ لممناقشة التفصيمية ليذه الجكانب، كلذا أحيؿ القرئ 

 .(37)الكريـ إلى مصادر أخرل لمتكسع كالمقارنة
 نظرية الغرر 

صكؿ متعددة كمتفرقة مف المصادر الفقيية. تناكؿ العمماء مسائؿ الغرر في ف
كربما كانت أكؿ دراسة استقرائية لمغرر ىي دراسة الصديؽ الضرير: الغرر كأثره 

ـ كطبعت 3963نكقشت في  هفي العقكد في الفقو اإلسالمي، ككانت رسالة دكتكرا
أكثر مف مرة. كىي دراسة قيمة كعميقة كرصينة، جمعت سعة االطالع كاإلنصاؼ 

 .(39)تزاـ بالدليؿكاالل

                                                           

، عمر المترؾ؛ الربا والمعامالت المصرفية، سامي حمكد؛ تطوير األعمال المصرفيةانظر: ( 37)
 لمكاتب.مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي، رفيؽ المصرم؛ الجامع في أصول الربا، 

ق، أعدىا رفيؽ 3373ق/3371حوار األربعاء، انظر مراجعة لدراسة الضرير ضمف ( 39)
 .32-27المصرم، ص
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ف كاف قاؿ في خاتمة  لـ يضع المؤلؼ في عنكاف الكتاب كممة "نظرية"، كا 
كىذا ال يعني الكثير، فقد ُعرؼ عف . (21)الكتاب: "حاكلت أف أخرج بنظرية لمغرر"

المؤلؼ تكاضعو كبعده عف المظاىر. لكنو في تحميمو كاستقرائو َسعى بكضكح 
الغرر المختمفة. كأىـ ما تكصؿ إليو ىك أف  لمكصكؿ إلى نظرية تفسر كتجمع فركع

"الغرر المؤثر ىك الغرر الكثير في عقكد المعاكضات المالية إذا كاف في المعقكد 
 .(23)عميو أصالة، كلـ تدع لمعقد حاجة"

كحيف أراد المؤلؼ تكضيح ما ىك الغرر الكثير، كما ىي معايير التمييز بيف 
غير المغتفر، اعترؼ بصعكبة المكضكع،  الغرر اليسير المغتفر، كالغرر الكثير

فقاؿ: "أرل أف كضع ضابط محدد لمغرر الكثير كالغرر اليسير في كقت كاحد أمر 
غير ميسكر، ألننا ميما فعمنا سنجد أنفسنا قد حددنا الطرفيف كتركنا الكسط مف 

 كلذا رأل المؤلؼ سمكؾ أحد مسمكيف:. (22)غير تحديد"

اليسير كالكسط مرنة، "تَُفسر بحسب الظركؼ . ترؾ معايير الغرر الكثير ك 3
 كاألحكاؿ كاختالؼ العصكر كاألنظار".

. كضع ضابط لمغرر الكثير كحده، كىك أنو "الغرر المؤثر، ككؿ ما عداه 2
 .(27)فال تأثير لو"

ككاضح أف المسمؾ األكؿ ال يقدـ أم نظرية في حقيقة األمر، ألنو يترؾ 
نظار، فمكؿ باحث نظريتو، كلكؿ عصر معايير الغرر الختالؼ العصكر كاأل

مكقفو. كال ريب أف المركنة مطمكبة، لكف المركنة إنما تككف محمكدة إذا كانت تقـك 

                                                           

 .632صالغرر وأثره في العقود، ( 21)
 .773نفسو، ص( 23)
 .792نفسو، ص( 22)
 .797-792نفسو، ص( 27)
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عمى أساس راسخ ككاضح. أما إذا لـ يكجد األساس، ككانت النظرية في صكرتيا 
النيائية ىي ترؾ القرار لكؿ عصر كلكؿ نظر، فال يكجد أساس إذف ألىؿ العصر، 

 ، لبناء تصكر كقرار محدد.أم عصر
أما المسمؾ الثاني فيبدك عميو التناقض: ففي حيف يقرر المؤلؼ ابتداء 

( فيقكؿ: إف 797( أف الغرر المؤثر ىك الغرر الكثير، نجده يعكد )ص773)ص
 الغرر الكثير ىك المؤثر. كىذا َدكر في التعريؼ. 

كالحيادية، لكف كمع ما تميزت بو الدراسة مف الجمع كالتحميؿ كالمقارنة 
 النظرية التي تنتيي إلييا تظؿ غير كاضحة المعالـ.

كقد ترتب عمى ضبابية نظرية الغرر عدة نتائج: منيا استمرار الجدؿ في 
التأميف التجارم، بالرغـ مف قرارات المجامع الفقيية الحاسمة بمنعو. فما المانع في 

الغرر اليسير أك الذم نظر البعض مف أف يككف الغرر في التأميف التجارم مف 
تدعك إليو الحاجة؟ كتبع ذلؾ الجدُؿ بشأف المشتقات المالية، التي ال تعدك أف 
تككف، في أحسف أحكاليا، مف جنس عقكد التأميف التجارم. كيكفي أف نعرؼ ما 
الذم جمبتو عقكد المشتقات مف الدمار لالقتصاد العالمي لنعمـ كيؼ يمكف أف 

 مغرر إلى ككارث بيذا الحجـ.يؤدم غياب نظرية كاضحة ل
أحد أسباب ىذه الضبابية ىك الفصؿ بيف "القمار" كبيف "الغرر". فالصديؽ 
الضرير أفرد القمار بفصؿ خاص ضمف القسـ األخير مف الكتاب، بعد أف انتيى 
مف صياغة نظرية الغرر، كذكر أف العقكد التي يناقشيا ىذا القسـ )كىي عقكد 

مدل الحياة كالتأميف التجارم(، تطبيؽ لنظرية الغرر التي القمار كالرىاف كالمرتب 
. كلذا ماؿ (27)كىك يرل أف القمار ضرب مف الميك كالمعب. (23)فرغ منيا قبؿ ذلؾ

                                                           

 .626-621، 637نفسو، ص( 23)
أف المضاربة عمى فركؽ األسعار في البكرصات  639. مع أنو قرر ص637، 61نفسو، ( 27)

 ليست مف الميك. تدخؿ في الرىاف الممنكع، مع أنيا 
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بعض المعاصريف إلى القكؿ بأف القمار يختمؼ عف الغرر بأف األكؿ في الميك 
لمالية. كىذا كالمعب كالمسابقات كنحكىا، بينما الثاني يختص بعقكد المعاكضات ا

 التمييز مف األسباب التي أدت إلى ضبابية نظرية الغرر التي سبقت اإلشارة إلييا.
و قمار الميك، إال كمع أف لفظ "القمار" إذا أطمؽ في المصادر الفقيية يراد ب

لدل الفقياء مف كؿ المذاىب، أف حقيقة القمار ال تختص بالميك،  اأنو كاف كاضحن 
 .ابؿ تمتد لتشمؿ المعاكضات الجادة أيضن 

  ففي المدكنة، بعد أف ذكر بيكع المالمسة كالمنابذة، قاؿ: "فكاف ىذا كمو
 .(26)مف أبكاب القمار فنيى عنو رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ"

  أال ترل أنو ال يصمح أف يقكؿ الرجؿ لمرجؿ: اضمف لي اكفييا أيضن " :
ىذه السمعة إلى أجؿ كلؾ كذا، ألنو أعطاه مالو فيما ال يجكز ألحد أف يبتاعو، 
كألنو غرر كقمار. كلك عمـ الضامف أف السمعة تمكت أك تفكت لـ يرض أف 

لـ يرض أف يضّمنيا  يضّمنيا بضعؼ ما أعطاه. كلك عمـ المضمكف لو أنيا َتسَمـ
 .(23)إياه بأقؿ مما ضمنيا إياه بو ...، بؿ لـ يرض بدرىـ"

  ف زعما أف المفاكضة عندىما بأف يككنا شريكيف كقاؿ اإلماـ الشافعي: "كا 
ما أفادا بكجو مف الكجكه بسبب الماؿ كغيره، فالشركة بينيما فاسدة، كال أعرؼ 

 .(27)القمار إال في ىذا"

 أضمُف لؾ ىذه ‘كؿ لمرجؿ كعنده صبرة تمر لو: كقاؿ: "فأما الرجؿ يق
فمي، فإف كانت عشريف فيي  افإف زادت عمى عشريف صاعن  االصبرة بعشريف صاعن 

                                                           

 .3/216المدونة ( 26)
 .3/27المدونة ( 23)
  .7/276 األم( 27)
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ف نقصت مف عشريف فعمّي إتماـ عشريف صاعن  فيذا ال يحؿ مف ِقبؿ ‘ لؾ الؾ، كا 
 .(29)أنو مف أكؿ الماؿ بالباطؿ الذم كصفت قبؿ ىذا، كىذا بالمخاطرة كالقمار أشبو"

كيمكف مف خالؿ محركات البحث الحديثة . (71)كىذا منتشر في كالـ الفقياء
استخراج عشرات النصكص مف ىذا الباب، كميا تؤكد أف القمار ال يختص بالميك 
 كالمعب، بؿ حقيقتو مشتركة بيف الميك كالِجّد، بيف المسابقات كالمعاكضات المالية.

مى الخطر، فإف كقع الخطر كحقيقة القمار ىي المغالبة كتعميؽ العكض ع
ال غـر األكؿ كغنـ الثاني. كىذه المغالبة ضررىا في  َغِنـ أحدىما كَغِرـ اآلخر، كا 
حاؿ الِجّد أشد مف ضررىا في حاؿ الميك. فإف كانت محرمة حاؿ الميك فيي حاؿ 

 الجد أكلى بالتحريـ.

ذا كانت حقيقة القمار مشتركة كعامة، فإنيا ىي أكضح صكر الغرر، ب ؿ كا 
ذا ثبت ىذا النكع مف الغرر لـ يعد مف  يمكف كصفيا بأنيا الغرر المحض. كا 
الصعب تمييز الغرر الكثير كاليسير: فالغرر الكثير ما كاف أقرب إلى القمار أك 
الغرر المحض، كالغرر اليسير ما كاف أبعد عنو. فالمعاكضة قد تتضمف حالتيف: 

يا أحدىما كيغـر اآلخر. كالحالة حالة المخاطرة أك القمار، كىي التي يغنـ في
األخرل ىي التي ينتفع فييا الطرفاف، كىي البيع المشركع. فإذا كانت حالة القمار 
ف كانت حالة انتفاع الطرفيف  ىي األغمب كانت المعاكضة مف الغرر الكثير، كا 
ىي األغمب كانت مف الغرر اليسير. أما إذا اقتصرت عمى حالة القمار فحسب، 

 .(73)شتقات، فيي مف الغرر المحضكما في الم

                                                           

 .7/63األم ( 29)
، 732، البف تيمية صمختصر الفتاوى المصرية؛ 33/72، لمسرخسي المبسوطانظر: ( 71)

 .369صالقواعد النورانية، 
 لمكاتب.التحوط في التمويل اإلسالمي راجع ( 73)
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كالحاصؿ أنو عمى الرغـ مف سعة دراسة الضرير كمكضكعيتيا، إال أنيا َضّيَقت 
دائرة االستقراء بما أبعد حقيقة القمار مف نطاؽ الدراسة، كجعَمت القمار صكرة تطبيقية 

مف مصادرىا. كىذا أسيـ في غمكض  المنظرية كليس أصالن مف أصكليا كمصدرن 
 .بيف الغرر اليسير كالكثير، كمف ثـ في ضبابية نظرية الغرر إجماالن الفرؽ 
 مقارنة 

بالرغـ مف االختالؼ بيف نظريتي الربا كالغرر، فإف منيج االستقراء في 
الحالتيف يشترؾ في جكانب ميمة. فاالستقراء ينبغي أف يبدأ مف الصكر الجمية 

ضاعؼ الديف الذم نص عميو الكاضحة. ففي الربا يككف البدء بالربا الجمي كىك ت
القرآف الكريـ. كفي الغرر يككف البدء بالقمار أك الميسر الذم يمثؿ أسكأ كأكضح 

غير يسير مف الخمؿ ينتج عف إغفاؿ ىذه  اصكر الغرر. كتبيف مما سبؽ أف قدرن 
المنيجية. فإىماؿ ربا الديكف أدل إلى حصر نطاؽ عمة الربا في البيكع كضياع 

يتو الكمية. كما أف استبعاد القمار مف معطيات الغرر أدل إلى فمسفة الربا كنظر 
 ضبابية نظرية الغرر كضياع حدكده الفاصمة.

في كال األمريف، نجد أف ترتيب مراحؿ االستقراء مف جية، كاتساع نطاقو مف 
جية أخرل، يمكف أف يؤتي ثماره عمى نحك أفضؿ كيسيـ في بناء نظرية أكثر 

 .اكأقؿ اضطرابن  اتماسكن 
بيف النظريتيف: ففي الربا تبرز بكضكح قاعدة  اجكىرين  اكيالحظ الباحث اختالفن 

لمكقكع في ربا القركض. ككذلؾ منع  اسد الذرائع، كما في منع ربا البيكع منعن 
العينة، كمنع سمؼ كبيع، كبيعتيف في بيعة، كنحكىا مف الضكابط الشرعية التي 

مف  ايعة لـ تمنع الغرر اليسير خكفن لذريعة الربا. في حيف نجد الشر  امنعت سدن 
فمماذا . (72)الغرر الكثير. كليذا قاؿ العمماء: إف مفسدة الغرر أقؿ مف مفسدة الربا

 ىذا االختالؼ؟ 
                                                           

 .332، صالقواعد النورانية( 72)
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 يبدك أف ىذا يرجع إلى عدة أسباب:

. إف الحاجة لمتمكيؿ أشد مف الحاجة لمتحكط مف المخاطر. فالتمكيؿ عماد 3
 اك منو اقتصاد عبر التاريخ. أما التحكط فيك غالبن النشاط االقتصادم كال يكاد يخم

. كمع شدة ابالنسبة لمتمكيؿ، كلـ يحتؿ أىمية كاضحة إال حديثن  اما يككف ثانكين 
الحاجة لمتمكيؿ فإف مظنة الكقكع في الربا بشتى الطرؽ كاألساليب تككف كبيرة 

 كافز المؤدية إليو.بسبب قكة الحكافز لذلؾ. كليذا شدد الشرع في ذرائع الربا لقكة الح

مف خالؿ تراكـ  افشيئن  ا. إف مفسدة الربا ال تظير في الحاؿ، بؿ تتراكـ شيئن 2
المديكنية، حتى إذا بدأت المفاسد في الظيكر أصبح مف المتعذر حينئذ التصحيح 
 ابدكف كارثة أك انييار اقتصادم. فميذا كاف منيج الشرع في محاصرة الربا تطبيقن 

 نذار المبكر لتحذير االقتصاد مف التدحرج نحك الياكية.لسياسة اإل امتميزن 

ف كاف 7 . إف نظرية الربا في الشريعة اإلسالمية ال تختص بجانب التمكيؿ، كا 
التمكيؿ يحتؿ الجزء األكبر منيا. فتحريـ الربا يقتضي منع أم مبادلة لمنقد بالنقد 

ف )التحكط(. كعامة مع التفاضؿ كالتأخير، سكاء كاف اليدؼ ىك التمكيؿ أك الضما
. كليذا لـ يكف التأميف االمشتقات المالية تنتيي إلى ىذه النتيجة الممنكعة شرعن 

، ألنو معاكضة نقد بنقد مع التفاضؿ المغرر فقط، بؿ لمربا أيضن  االتجارم محرمن 
 .اكالتأخير. فيجتمع فيو الربا كالغرر معن 

الن ربا نسيئة، مف الناحية الشرعية فإف المعاكضة عمى األجؿ استقال
كالمعاكضة عمى الخطر استقالالن تسمى معاكضة عمى الضماف، ألف الطرؼ الذم 
يقبؿ انتقاؿ المخاطر إليو ىك الطرؼ الضامف. كال يفعؿ ذلؾ إال بثمف ىك ثمف 
المخاطر. فقيمة الخطر ىي ثمف الضماف الذم يقّدمو الضامف. كال خالؼ بيف 

 .اماف ألنو مف الغرر المحـر شرعن العمماء في تحريـ المعاكضة عمى الض
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فاألجؿ كالضماف كجياف لعممة كاحدة. كجمع بينيما قكلو تعالى: ﴿ال َتظممكف 
كال ُتظممكف﴾. فالظمـ األكؿ ىك اشتراط الزيادة، كالظمـ الثاني ىك اشتراط النقص، 
بإجماع المفسريف. األكؿ ىك ربا النسيئة، كالثاني ىك المعاكضة عمى الضماف. 

 .(77)ا محـر باإلجماعككالىم
 "النظرية العامة لممالية اإلسالمية" 

كلذا فإف الربا كالغرر متالزماف في الحقيقة. ألف الربا معاكضة عمى قيمة 
الزمف بمعزؿ عف الممكية الحقيقية، كالغرر في أكضح صكره، كىي القمار، 

ممة معاكضة عمى الخطر بمعزؿ عف الممكية الحقيقية. كالزمف كالخطر كجياف لع
. إذ ال يكجد الخطر إال في المستقبؿ، كال اكاحدة، كما يعرؼ ذلؾ االقتصاديكف جيدن 

قد حصؿ كتحقؽ العمـ بو. فالزمف )أم المستقبؿ( مرتبط  شيءيتصكر خطر في 
بالخطر كالخطر مرتبط بالزمف. ككمما طالت مدة الزمف المستقبمي كمما زاد 

سنكات أعمى مف  31دات مدتيا الخطر، كليذا كانت الفائدة السنكية عمى سن
في الحاليف.  االفائدة السنكية لسندات مدتيا ستة أشير، مع ككف الُمصدر كاحدن 

 ، كىذا أمر بدىي.االسبب ىك أف السندات األبعد أجالن أكثر خطرن 

كمف خالؿ ما سبؽ يتبيف كيؼ يشترؾ الربا كالقمار في فصؿ االلتزامات 
يقي. فكؿ منيما التزامات مالية منفصمة عف المالية عف النشاط االقتصادم الحق

الممكية الحقيقية كعف التبادؿ كاإلنتاج االقتصادم. كبيذا تتضح "النظرية العامة 
لممالية اإلسالمية" إف صح التعبير: كىي ضركرة تكامؿ النشاط المالي مع النشاط 

ز التشريع االقتصادم، أك االلتزامات المالية بالممكية الحقيقية. كىذا يؤكد إعجا
اإلسالمي في مجاؿ التمكيؿ كاالقتصاد، ككيؼ تتعاضد الجزئيات المختمفة لتصؿ 

 في النياية إلى نتيجة كمية في غاية الكماؿ التشريعي كاالقتصادم. 

                                                           

 لمكاتب.مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي راجع ( 77)
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كمف ىنا تتضح أىمية اتساع دائرة االستقراء لتشمؿ الربا كالغرر بصكره 
أكسع كأشمؿ، كمما كانت النظرية المختمفة. كسبؽ أنو كمما كاف االستقراء المنيجي 

ذا اتسعت الدائرة لتشمؿ النشاط غير الربحي، كالزكاة كأعماؿ  أتـ كأسّد. كا 
. كبيذه المنيجية يمكننا بناء نظرية عامة  المعركؼ، كانت النظرية أكمؿ كأقـك

 لالقتصاد اإلسالمي.
 التفاعل بين الشرعي واالقتصادي -7

كضكح، أنو يجكز الربح مقابؿ األجؿ في  عندما تقرر الشريعة اإلسالمية بكؿ
البيع، كال يجكز ذلؾ في القرض، فيذا الحكـ الشرعي يتضمف رؤية كصفية أك 

( حكؿ طبيعة البيع كالقرض. فالبيع مف كجية نظر الشريعة positiveكضعية )
اإلسالمية يستحؽ الربح، لكف القرض ال يستحؽ الربح. لكي يتضح الفرؽ الكضعي 

نحتاج لدراسة اقتصاديات التبادؿ، سكاء في النظرية النيككالسيكية أك بيف األمريف 
غيرىا مف النظريات األخرل. ليس مف الصعب التكصؿ إلى أف البيع يحقؽ 

لمربح في البيع.  ا(، كأف ىذا يصمح مبررن gains from tradeمصالح الطرفيف )
بررات الفائدة تتركز لتماثؿ البدليف. م االقرض بطبيعتو ال يحقؽ ىذه المصالح نظرن 

في قيمة الزمف. كلكف القرض في نفسو ال يحقؽ قيمة مضافة بالتعبير االقتصادم، 
بؿ ىك كسيمة إلتماـ التبادؿ المفيد، كمف ىنا تظير قيمة القرض كتنبع قيمة الزمف. 
فإذا كاف القرض كسيمة لمتبادؿ فعائد القرض ينبع في الحقيقة مف قيمة التبادؿ 

القرض، كليس مف القرض نفسو. كلكف ىذا ىك مقتضى التمكيؿ  الالحؽ لعممية
 اإلسالمي: ارتباط عائد التمكيؿ بالتبادؿ كليس بمعزؿ عف التبادؿ.

ـَ أماف مف تضاعؼ المديكنية مف  ىذا الربط بيف التمكيؿ كالتبادؿ يعمؿ صما
خالؿ تكرار عممية القرض لسداد قركض سابقة. أم أف منيج التمكيؿ اإلسالمي 

قؽ ىدفيف في كقت كاحد: تعكيض تكمفة األجؿ مف خالؿ القيمة المضافة لمبيع، يح
 كمنع االنفصاـ بيف التمكيؿ كالتبادؿ الذم يؤدم إلى تضاعؼ المديكنية.
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مف الميـ عند دراسة األدبيات االقتصادية تمييز المصطمحات بدقة. 
ة التمكيؿ أك التفضيؿ تكمف افمصطمح "الفائدة" في الدراسات االقتصادية يراد بو غالبن 

 الزمني. لكنو يغفؿ )بقصد أك بدكف قصد( دكر الفائدة في تضاعؼ المديكنية.

الشريعة اإلسالمية نجحت في التفريؽ بيف األمريف: بيف قيمة األجؿ أك تكمفة 
التمكيؿ، كبيف تضاعؼ المديكنية. فقيمة األجؿ يجكز اعتبارىا في البيع دكف 

م يمنع قيمة األجؿ أف تتحكؿ إلى أداة لمنمك الذاتي القرض. ىذا التفريؽ ىك الذ
لممديكنية كاستفحاليا، كما ىك الحاؿ في الفائدة. فالبيع الذم أحمتو الشريعة 
اإلسالمية ىك البيع النافع الذم يحقؽ مصمحة الطرفيف. كىذه المصمحة أك المنفعة 

ع يعني أف تجبر تكمفة التمكيؿ. كفي الكقت نفسو فإف ربط قيمة األجؿ بالبي
المديكنية الربحية ال تنشأ إال مف خالؿ عممية اقتصادية تكلد الثركة. كبيذا يمتنع 

 حصكؿ االنفصاـ بيف المديكنية كبيف الثركة كالنشاط االقتصادم.

كالدراسات االقتصادية لـ تكف غافمة عف مشكمة انفراط عقد المديكنية. كليذا 
كرة استيفاء قيد الميزانية عبر الزمف كاف مف المقرر في النظرية االقتصادية ضر 

(intertemporal budget constraint( "الذم يمنع مف التمكيؿ "البكنزم )Ponzi 

financing أم االقتراض بفائدة لسداد فكائد الديكف السابقة. كعدـ استيفاء ىذا )
ؿ فالتمكي. (73)القيد يؤدم الختالؿ شركط القرار األمثؿ كيؤدم النفجار المديكنية

قيد الميزانية الزمني مف خالؿ اندماج التمكيؿ  ااإلسالمي إذف يستكفي عممين 
بالتبادؿ. أم أف التمعف في المضمكف الكصفي لؤلحكاـ الشرعية ضركرم مف أجؿ 

 الربط المثمر بينيا كبيف الدراسات المعاصرة. 

                                                           

(73 )Blanchard and Fischer (1989). 
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كيتضح التفاعؿ بيف الشرعي كالكضعي مف خالؿ مثاؿ آخر يتعمؽ بتكزيع 
كالممكية الخاصة أك الفردية. فالكاضح مف قكاعد الشريعة اإلسالمية ىك  الثركة

احتراـ الممكية الخاصة مع بعض القيكد األساسية، مثؿ كجكب الزكاة كتحريـ الكنز 
أم أف الشريعة اإلسالمية ال تكجب المساكاة في تكزيع الثركة . (77)كما يتصؿ بذلؾ

 يبية. أك الدخؿ، سكاء كانت مساكاة مطمقة أك تقر 

نما كرد في الشريعة اإلسالمية "المكاساة" كليس "المساكاة". كفرؽ كبير بيف  كا 
األمريف، فالمكاساة تيدؼ إلى التعاطؼ كالتراحـ، كىذا يقتضي المساكاة في 
الضركريات األساسية فحسب، كما قاؿ عميو الصالة كالسالـ: "ليس المؤمف الذم 

تمنع الكنز كاإلسراؼ كاالحتكار.  امية أيضن كالشريعة اإلسال. (76)يشبع كجاره جائع"
كفيما بيف ىذيف الطرفيف، المساكاة في الضركريات كتجنب الكنز كاالحتكار 

 .كاإلسراؼ، فميس في الشريعة مف حيث المبدأ قيكد عمى الممكية كتكزيع الثركة

ذا انطمقنا مف ىذا المكقؼ الشرعي، كنظرنا إلى الجانب الكصفي الذم  كا 
جدنا أف التركيز ظاىرة طبيعية كال تختص بالمجاؿ االقتصادم. كىي يستمزمو، ك 

" 71/21"قاعدة  ا(، الذم يطمؽ عميو أيضن Pareto’s Lawتعرؼ بقانكف باريتك )
(80/20 principle كتكجد عشرات الدراسات حكؿ ىذه الظاىرة كصكرىا في .)

 .(73)المجاالت الطبيعية كاالجتماعية

بالتفاكت بيف البشر في كثير مف الجكانب، كما قاؿ إف الشريعة اإلسالمية تقر 
تعالى: ﴿انظر كيؼ فضمنا بعضيـ عمى بعض كلآلخرة أكبر درجات كأكبر تفضيالن﴾ 

(، كقاؿ جؿ شأنو: ﴿نحف قسمنا بينيـ معيشتيـ في الحياة الدنيا كرفعنا 23)اإلسراء، 
                                                           

 عبدالسالـ العبادم.الممكية في الشريعة اإلسالمية، راجع ( 77)
 (.7772) صحيح الجامعركاه البخارم في األدب المفرد كالحاكـ كصححو. ( 76)
(73 )Buchanan, (2002); Barabási, (2003). 
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كىذا يعني (. 72﴾ )الزخرؼ، اسخرين  ابعضيـ فكؽ بعض درجات ليتخذ بعضيـ بعضن 
ف كانت تسعى لتخفيؼ  أف الشريعة اإلسالمية تقر مف حيث المبدأ تفاكت التكزيع، كا 

 .حدتو كتالفي جكانبو المفرطة مف خالؿ صكر النشاط غير الربحي

كتفاكت التكزيع مع ككنو ظاىرة طبيعية، فيك ميـ في تكجيو الحكافز كالتكامؿ 
عباد بعضيـ لبعض مف خالؿ تفاكت في األنشطة االقتصادية. فا تعالى يسخر ال

ما منحيـ مف قدرات كثركات كطاقات. فالتفاكت في تكزيع الثركة يقابمو تفاكت في 
تكزيع الميارات كالقدرات كغيرىا مف العكامؿ الميمة لمنشاط االقتصادم. كبيذا 

 مع، كىك عماد النشاط االقتصادم.يتحقؽ التكامؿ بيف أعضاء المجت

 لحكم الوضعيالحكم التكميفي وا 

كعمى ىذا المنكاؿ يسير الباحث في مجاؿ االقتصاد كالتمكيؿ اإلسالمي: فيك 
ينطمؽ مف األحكاـ الشرعية الثابتة بالنص كاإلجماع، كيجعميا ىي الكضع 

( لما ينبغي أف يككف عميو الكضع االقتصادم. ثـ يستنبط normativeالنمكذجي )
تضمنيا أك يستمزميا ىذا الكضع ( التي يpositiveما ىي الرؤية الكصفية )

النمكذجي. ىذا الكصؼ الكضعي كثيؽ الصمة بالعمة الشرعية التي سبؽ الحديث 
عنيا. فعندما نقكؿ إف اإلسكار ىك عمة لتحريـ الخمر، فيذا يتضمف أف اإلسكار 
كصؼ لطبيعة الخمر يؤدم إلى غياب العقؿ. كتأثير الخمر عمى العقؿ قضية 

يقاؿ إف عمة تحريـ القمار أك الميسر ىي العداكة، فيذا  ككنية طبيعية. كعندما
يقتضي أف العداكة كصؼ لطبيعة القمار يكجب تناقض مصالح الطرفيف فيو مما 
يثمر العداكة بينيما. كعندما يحذر القرآف الكريـ مف الربا معمالن ذلؾ بأنو يؤدم إلى 

ك المديكنية تضاعؼ المديكنية، فيذا كصؼ آللية عمؿ الربا حيث يقتضي نم
 بمعزؿ عف الثركة. كىكذا. 
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لمادة أك سمكؾ فردم أك اجتماعي.  اطبيعين  افالعمة تتضمف في الحقيقة كصفن 
كىك يمثؿ السنف الككنية كاالجتماعية التي أكجدىا الخالؽ تبارؾ كتعالى. لكنيا 
كصؼ يترتب عميو حكـ شرعي ييدؼ إلى درء مفسدة أك جمب مصمحة. ىذه 

ب المصمحة أك درء المفسدة، مبنية عمى تصكر العمة ابتداء. كمف النتيجة، كىي جم
ىنا يتبيف كيؼ يتطمب استنباط العمؿ الشرعية التحميؿ االقتصادم أك االجتماعي 

 إلثبات العالقة بيف العمة كبيف نتائج الحكـ المترتب عمييا. 

حكـ كعمماء األصكؿ يميزكف بيف "الحكـ التكميفي" كبيف "الحكـ الكضعي". فال
التكميفي يطالب المكمؼ بالقياـ بعمؿ أك الكؼ عف عمؿ. أما الحكـ الكضعي فيك 
ترتيب لمحكـ الشرعي عمى أكصاؼ أك أحداث معينة، كالسبب كالشرط كالعمة، 

كليذا ال يشترط في الحكـ  77سكاء كانت مف فعؿ اإلنساف أك مف غير فعمو.
 ء أك اإليجاد. الكضعي قدرة المكمؼ عميو، ألنو ال يراد بو اإلنشا

فالحكـ الكضعي يتعمؽ ببيئة الحكـ التكميفي، كيتناكؿ ما يككف خارج إرادة 
المكمؼ. أما الحكـ التكميفي فيك يتعمؽ بما ينبغي أف يككف مف المكمؼ في ضكء 
البيئة أك الظركؼ القائمة. فالتقابؿ بيف الحكـ التكميفي كالكضعي قريب مف التقابؿ 

(. كاشتراط العمماء positive( كالكضعي )normativeبيف الكصؼ النمكذجي )
المناَسبة في العمة يكضح كيفية تفاعؿ الكضعي مع التكميفي، كىذا يتطمب فيـ 
الكاقع لكي يتـ تنزيؿ الحكـ الشرعي عميو. كليذا قّسـ اإلماـ ابف القيـ الفقو إلى 

ىك الذم يطابؽ نكعيف: فقو الكاجب، كفقو الكاقع كأحكاؿ الناس كالمجتمع. كالفقيو 
 بيف ىذا كىذا بما يحقؽ مقاصد الشرع. قاؿ رحمو ا:

                                                           

 .62-77، سعيد الحميرم، صالحكم الوضعي عند األصوليينر: انظ( 77)
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"كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكل كالحكـ بالحؽ إال بنكعيف مف الفيـ: 
أحدىما فيـ الكاقع كالفقو فيو، كاستنباط عمـ حقيقة ما كقع بالقرائف كاألمارات 

يـ الكاجب في الكاقع، كىك فيـ حكـ . كالنكع الثاني فاكالعالمات حتى يحيط بو عممن 
ا الذم حكـ بو في كتابو أك عمى لساف رسكلو في ىذا الكاقع. ثـ يطبؽ أحدىما 
عمى اآلخر، ... فالعالـ مف يتكصؿ بمعرفة الكاقع كالتفقو فيو إلى معرفة حكـ ا 

 .(79)كرسكلو"

يئة الحكـ كىذا ىك المعني عند العمماء بػ"تحقيؽ المناط"، أم التعرؼ عمى ب
كليذا . (31)الشرعي كالتأكد مف تكافؽ الحكـ مع البيئة بما يحقؽ مقاصد التشريع

كاف "اعتبار المآالت" مف األصكؿ الشرعية المعتبرة، حيث ينظر العالـ في الكاقع 
لمقصكد الشرع نفذ  الينظر ما يؤكؿ إليو تطبيؽ الحكـ الشرعي، فإف كاف مكافقن 

ف كاف يؤدم إلى مف سدة أعظـ منع منو، كقكلو تعالى: ﴿كال تسبكا الذيف الحكـ، كا 
(. فاآلية تنبيو عمى 317بغير عمـ﴾ )األنعاـ،  ايدعكف مف دكف ا فيسبكا ا عدكن 

نتائج كاقعية تتعمؽ برد فعؿ المشركيف إذا كاجيكا السب، فميذا نيى القرآف الكريـ 
مى فيـ طبيعة سمكؾ فيذا النيي مبني عمى اعتبار المآؿ القائـ ع. (33)عف ذلؾ

 الطرؼ اآلخر كرّد فعمو، كىذا ىك التحميؿ الكضعي.

إف التفاعؿ بيف االستقراء الشرعي كاالستقراء االقتصادم أمر ليس باليسير، 
مشتركة بيف تخصصات متعددة، يتحقؽ مف خالليا التكامؿ  اكىك يتطمب جيكدن 

 الذم يتطمبو ىذا النكع مف االستقراء متعدد األبعاد.

                                                           

 .6/379، كانظر 2/367، إعالم الموقعين( 79)
، بشير مكلكد جحيش، االجتياد التنزيمي؛ 31-7/32الشاطبي، الموافقات، انظر: ( 31)

 .22-37ص
 .332عبدالرحمف السنكسي، صاعتبار المآالت، ( 33)
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 اتمةخ -8

االقتصاد اإلسالمي عمـ يجمع بيف البعد الشرعي كالبعد االقتصادم كالبعد 
العممي. فيك عمـ غني كثرم كيتضمف الكثير مف التحديات التي تستحث ىمة 

 .اكعممين  االباحث لتحقيؽ نتائج إيجابية عممين 

ليس باليسير. كمف  القد قطعت الدراسات المعاصرة في ىذا المجاؿ شكطن 
رأم الكاتب إىدار ىذه الجيكد المتميزة. لكف يجب أف نعترؼ أننا لـ الظمـ في 

نصؿ بعد إلى نظريات متكاممة كمتناسقة لالقتصاد اإلسالمي. كأحد أىـ األسباب 
لذلؾ ىك ضعؼ عممية االستقراء كاختالليا. كثير مف الدراسات تقفز إلى "النظرية" 

يؽ. النتيجة الطبيعية ىي أك "القاعدة" مف خالؿ جزئيات محدكدة كضمف نطاؽ ض
 ضعؼ التنظير كسكء التطبيؽ المترتب عميو.

ىذا ال يعني أف الكصكؿ لميدؼ المنشكد أمر متعذر أك ممتنع. يمكننا 
معالجة الخمؿ كالقصكر في ضكء الدراسات الكثيرة التي تمت حتى اآلف، كتكظيفيا 

ألخيرة تككف الستدراؾ القصكر كالنقص في االستقراء المطمكب. إف الخطكات ا
ىي األكثر صعكبة، ألنيا تأتي بعد مشكار طكيؿ كمضف كمرىؽ. لكننا لسنا  اغالبن 

 بعيديف في تقديرم عف المرحمة القادمة في تطكر االقتصاد اإلسالمي.

 .كالحمد  رب العالميف
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 مقدمة
يعاني االقتصاد اإلسالمي مف أزمة معرفية وتطبيقية حقيقية، تناُوليا بالتحميؿ 
ف كنا لـ نصؿ بعد إلى الجرأة  والتعميؿ يحتاج إلى مصارحة وجرأة وموضوعية. وا 
والموضوعية في الطرح، أو لـ نكف مستعديف لذلؾ أصاًل، فإف بحث ىذا األمر لف 
يأتي بالمفيد، بؿ سيكوف حمقة جديدة مف الحمقات المفرغة التي مّر بيا الحديث في 

اإلسالمي لما أخذ زماـ المبادرة وتوجو ىذا الموضوع. وقد أحسف معيد االقتصاد 
لمحاولة تشخيص ىذه األزمة في مسعى أولي لمعالجتيا، إذ ال بد مف التشخيص 

لذلؾ فإف السادة األساتذة الباحثيف بالمعيد طرحوا عدة أسئمة  اقبؿ العالج. وتحقيقً 
تسيـ في تشخيص ىذه األزمة، وستعمؿ ىذه الورقة عمى اإلجابة عمى بعضيا، ثـ 

أخرى أدت في نظر الكاتب إلى قياـ ىذه األزمة، وشرحيا يجيب  اشخص أسبابً ت
 .عف بعض أسئمة المعيد األخرى، والبداية ىي بأسئمة المعيد اضمنً 

 هل هناك نموذج نظري واحد لمعمل المصرفي اإلسالمي؟ أم هناك نماذج
 متعددة تختمف باختالف بيئة العمل بحيث توجد مثال مصرفية عمى الطريقة

 الماليزية وأخرى عمى الطريقة الخميجية؟ 

mailto:abozaid.abdulazeem@gmail.com
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الذي يسوغ الخالؼ الفقيي ىو اختالؼ المدارس الفقيية ومناىجيا في 
رادة التطويع المصمحي لمنصوص والمذاىب الفقيية؛  االستنباط، ال التشيي وا 
فالمدرسة الفقيية التي تتبعيا ماليزيا ىي المدرسة الشافعية، وىي ذاتيا المدرسة 

نتشار في البمداف العربية. والمدرسة الشافعية ال تقر أصوليا الممارسات ذائعة اال
التي يختمؼ بيا ما يسمى بالنموذج الماليزي عف النموذج الخميجي؛ فما ينسب إلى 
اإلماـ الشافعي مف جواز بيع العينة أو بيع الديف كما ىو ممارس باطٌؿ، فشتاف 

ظاىرىا وبيف الحكـ عمييا بالحؿ، بيف حكـ عمى مسألة كالعينة بالصحة باعتبار 
 هوشتاف بيع تجويز بيع ديف حاّؿ عمى نحو يندفع معو وقوع الربا، وىو ما أجاز 

 .(7)الشافعية، وبيف بيع ديف مؤجؿ وبحسـ

وعميو، فإف تعدد نماذج العمؿ المصرفي اإلسالمي ُيقبؿ إف كاف في إطار 
ة أو التي ال يوجد ليا سند أو ، ال األقواؿ الشاذاالمسائؿ واألحكاـ المقبولة شرعً 

ذا  تخريج شرعي مقبوؿ، كالعينة أو التورؽ المؤسساتي أو حسـ الديف ونحو ذلؾ. وا 
ما أراد المرء أف يتتبع األقواؿ الشاذة عمى مدى تاريخ التشريع اإلسالمي، فإنو لف 

القوؿ  يعِدـ وجوَد قوٍؿ شاٍذ يجيز لو ما يشتيي جوازه، لكف العبرة بالوزف الفقيي ليذا
 ومستنده الشرعي وتمقي العمماء لو بالقبوؿ.

وما يذكره الفقياء مف إمكاف تعدد األحكاـ بتعدد األزمنة واختالؼ األمكنة 
واألحواؿ، كقاعدة "ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف" مثاًل، فيو في األحكاـ 

ؿ المبيع التي تبنى عمى الُعرؼ أصاًل كما ىو معروؼ، كمسؤولية البائع عف نق
                                                           

لمراجعة ىذه المسألة وتفصيالتيا يمكف الرجوع إلى بحث "بيع الديف وتطبيقاتو المعاصرة في ( 7)
، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزياآسيا"، المصارؼ اإلسالمية"، مجمة "اإلسالـ في 

؛ "بيع العينة وتطبيقاتو المعاصرة في المصارؼ اإلسالمية"، ـ2008، 2، العدد5المجمد
تحميميما مف موقع  وكالىما لمكاتب، ويمكف .ـ2008، 4مجمة "التمدف"، ماليزيا، المجمد

www.abdulazeem-abozaid.com 
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إلى مكاف المشتري مثاًل، ال األحكاـ الشرعية المؤصمة أو المنصوص عمييا وغير 
 المرتبطة بالعرؼ والعادة.

التطبيقية الجزئية في الصيرفة وعميو، فإنو يسوغ اختالؼ بعض األحكاـ 
سالمية مف مكاف آلخر، ال أف يكوف ذلؾ عمى مستوى المنتجات وأصؿ العقود، اإل

ألف يكوف عقٌد ُيتخذ حيمة عمى الربا، ُيقدَّـ بو التمويؿ  اشرعي أبدً  فال يوجد مسوغ
في آخر باعتبار اختالؼ بيئة العمؿ والمكاف،  االنقدي، حالاًل في مصرؼ وحرامً 

بؿ الحاجات اإلنسانية ثـ المصرفية األساسية لألفراد واحدة، وال يختمؼ ذلؾ 
 باختالؼ المكاف.

ل المصرفي اإلسالمي بنماذجه هل هناك إشكاالت في تطبيق العم
المختمفة؟ كنموذج النظام المصرفي االسالمي الكامل، أو التطبيق الجزئي عبر 

 الفروع المصرفية المستقمة، أو النوافذ اإلسالمية بجانب المصرف التقميدي؟

إف كانت الرغبة قائمة حقيقة في االلتزاـ بأحكاـ الشريعة، فإف طبيعة 
ي شرعية التعامؿ مع أحد ىذه النماذج في منتجاتيا ف االمؤسسة ال تحدث فرقً 

ومعامالتيا. وقضية مصدر الماؿ أو ىوية المؤسسة ليس ليا اعتبار شرعي في 
يف بالبيع والشراء منيـ مىذه القضية، فيجوز لممسمميف التعامؿ مع غير المسم

والدخوؿ في عقود مشاركة معيـ إذا كانت العقود وشروطيا فيما بيف الفريقيف 
 اشرعية وتحقََّؽ التزاميـ بيا. وقد تعامؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف قبؿ ماليً 

لحرمة التعامؿ المالي  امع غير المسمميف فما شكؿ دينيـ أو مصدر أمواليـ سببً 
معيـ. فالعبرة إذف بطبيعة العقود، والتأكِد مف االلتزاـ الشرعي الصحيح بيا، وذلؾ 

غير ممموؾ  اإسالميً  اسواء أكانت نافذة أو مصرفً يقـو عمى مصداقيِة المؤسسة، 
، واستعداِدىا الحقيقي لاللتزاـ بأحكاـ الشريعة وعدـ خمط اآلخر ربوي، أو ممموكً 

 .ااالستثمارات عمى نحو مرفوض شرعً 
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واالنتقادات الشرعية التي يتعرض ليا العمؿ المصرفي اإلسالمي يتعمؽ 
امؿ مع األفراد أكثر مف أي شيء آخر، وىذا بالمنتجات، وأدوات الخزينة، وشروط التع

مما تتساوى فيو جميع النماذج المذكورة لممؤسسات المالية اإلسالمية. وليس مف العدؿ 
 اأف تياَجـ مؤسسة باعتبار ديف مالّكيا أو كونيا نافذة ال مصرفً  اواإلنصاؼ أبدً 

لغير المسمميف، أكثر  مستقاًل، فقد تكوف ىذه النافذة اإلسالمية، أو الممموكة اإسالميً 
عمى االلتزاـ بأحكاـ الشريعة مف المصرؼ اإلسالمي المستقؿ، بؿ  اوحرصً  اانضباطً 

ليا لمزيد حرٍص عمى االلتزاـ بأحكاـ الشريعة.  اوسببً  اوقد تكوف ىويتيا ىذه حافزً 
وعمى فرض صحة الزعـ بوجود ما يستدعي التشكيؾ الشرعي في ىذه المؤسسات 

ىذه مشكمة ثانوية ال تذكر إلى جانب مشكمة التطبيؽ التي نتحدث  بسبب ىويتيا، فإف
 . عنيا، ألنيا مشكمة واقعة في كؿ النماذج المذكورة بصرؼ النظر عف ىويتيا

هل المصارف اإلسالمية معنية بالمسؤولية االجتماعية؟ أم أن دورها 
 ينحصر في تعظيم عوائد مالية لمالكيها والمساهمين فيها؟

القوؿ إف المؤسسات المالية اإلسالمية ىي مؤسسات ربحية مف اإلنصاؼ 
قبؿ كؿ اعتبار، أنشئت وقامت لتحقؽ الربح لمالكيا والمستثمريف فييا، وليست 
نما يميزىا عف المؤسسات المالية التقميدية إعالنيا  مؤسسات خيرية أو اجتماعية؛ وا 

فوؽ اعتبار الربح  ارً االلتزاـ بالشريعة في طرؽ تحقيؽ الربح والكسب، ال أف اعتبا
بطرؽ  ايحكـ عمميا ويسّير ِوجيتيا. لكف إذا كاف تحقيؽ ذات الربح الشرعي ممكنً 

تخدـ المجتمع أكثر، وال تضّر بيذه المؤسسات، فمف الواجب عمييا في ىذه الحالة 
أف تمتـز بتمؾ الطرؽ، وال عذر ليا حينئذ بتجاىميا أو التقصير فييا، ألف بناء 

مي أمر واجب، وأداة ذلؾ أفراده ومؤسساتو، فال عذر لمسمـ أو المجتمع اإلسال
 مؤسسة إسالمية في القعود عف اإلسياـ بما يمكف إسيامو دوف ضرر يقع عميو. 
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والمالحظ في ىذا الجانب أف المؤسسات المالية اإلسالمية لـ تضطمع 
ىذا  بدورىا الممكف وغير الضاّر بيا عمى النحو الواجب، إذ غاب عف عممياتيا

البعُد االجتماعي عمى الرغـ مف التردي الشديد في األوضاع االجتماعية لممسمميف 
في أكثر البمداف اإلسالمية، وىذه تيمة ال يتردد الناس في إلحاقيا بيذه 
المؤسسات. أي أف مؤسسات التمويؿ اإلسالمي قد قصّرت حيث كاف يمكنيا أف 

 حو ال يثِقؿ كاىميا أو يضّر بيا.وتخدـ المجتمع المسمـ عمى ن اتسيـ اجتماعيً 
وفيما يمي بعض األدوات والقنوات المتصورة لتحقيؽ ىذه المساىمة بحسب 

 المتاح في المؤسسات المالية اإلسالمية. ويمكف صياغة ذلؾ في ثالثة محاور:
لة  المحور األول: اختيار القطاعات المموَّ

  وُيتصور في ىذا الصدد الحاجة إلى االلتزاـ بما يمي:
تسييؿ شروط منح التمويؿ، بأدواتو الشرعية السميمة مف عقود استثمار   -

وغير ذلؾ، إلى الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدـ تفضيؿ 
منح التمويالت لمشركات العمالقة باعتبار رجحاف اعتبارات مخاطر االئتماف فييا 

 ماف المعتادة.عمى ما دونيا إذا كانت األخرى تحقؽ شروط االئت
الحرص عند قرار االستثمار والتمويؿ عمى انتقاء المشاريع التنموية   -

 الحقيقية، والمفاضمة بيف ذلؾ باعتبار األثر التنموي واالنتاجي األمثؿ.
الحرص عمى االستثمار في اقتصاديات الدوؿ المسممة الفقيرة، وليس في   -

 ي مصالح ىذه الدوؿ.اقتصاديات الدوؿ الكبرى أو عمى نحو يصب مآاًل ف
الكّؼ عف أو الحد مف تمويؿ الخدمات والسمع الكمالية باىظة الكمفة،   -

كاألعراس فاحشة التكاليؼ والسيارات المترفة؛ والتركيز في التمويؿ السمعي عمى 
السمع االنتاجية أكثر مف االستيالكية؛ والعمؿ واإلنفاؽ في مجاؿ توعية العمالء 

 بالبعد عف تمّوؿ السمع التي توصؼ بالترؼ واإلسراؼ. وتنمية وعييـ االستيالكي
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الحد مف المنتجات التي يغمب عمييا أف تضر باألفراد وتوقعيـ في براثف   -
 الديف، كبطاقات االئتماف، والتمويؿ الشخصي وال سيما االستيالكي منو. 

 تباع السياسات الداخمية المناسبةالمحور الثاني: ا
 وب االلتزاـ بما يمي:وُيتصّور في ىذا الصدد وج

العدالة في فرض الرسوـ واألرباح والغرامات عمى المتعامميف، إذ تكوف   -
في اإلثقاؿ عمى  اىذه الرسـو واألرباح العالية والغرامات في كثير مف األحواؿ سببً 

العمالء، وتفضيؿ بعضيـ التعامؿ مع المؤسسات المالية التقميدية، مما يؤدي مف 
ـ تمؾ المؤسسات التقميدية، وىي التي ال تراعي أي بعد جة إلى دعيحيث النت

 اجتماعي في عمميا.

تحمؿ المؤسسات المالية اإلسالمية الحقيقي لألخطار في عقود التمويؿ   -
اقصة ونحو ذلؾ، ألف تحميؿ تمؾ األخطار نبالبيع أو اإلجارة أو المشاركة المت

 ارتو.لمعميؿ دوف المؤسسة ظمـ يثقؿ كاىمو، وقد يؤدي إلى خس

الكؼ عف أساليب التحايؿ الشرعي التي تتبعيا المؤسسات المالية   -
اإلسالمية لتضميف الجيات المتمولة منيا، عبر عقود المشاركات والمضاربات 
والوكاالت، لرأس الماؿ والعائد المتوقع منو. ومف ىذه األساليب عمى سبيؿ المثاؿ 

ارية بمبالغ تحقؽ لممؤسسات أخُذ تعيٍد مف تمؾ الجيات بشراء األصوؿ االستثم
فيذا التصرؼ يضر بالجيات المتمولة . (2)المالية اإلسالمية الضماَف المنشود

                                                           

، إذ يصدر عف مدير الصكوؾ أو مصدرىا تعيد بشراء ( مف ذلؾ ما يكوف في الصكوؾ2)
موجودات الصكوؾ بالقيمة االسمية ليا، وىو ما ينطوي عمى ضماف رأس الماؿ الممنوع. 
يراجع لمتفصيؿ بالمسألة بحث أبوزيد، عبدالعظيـ، "نحو صكوؾ إسالمية حقيقية" بحث 

مي، الواليات المتحدة منشور في مجمة إسالمية المعرفة، المعيد العالمي لمفكر اإلسال
 . ويمكف تحميمو بالمجاف مف موقعـ2070، 62، العدد76األمريكية، المجمد

www.abdulazeem-abozaid.com 
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وينتج عنو وقوع ذات اآلثار السمبية لمربا، ألف تمويؿ ىذه المؤسسات لف يختمؼ 
 مف حيث الجوىر واألثر عف التمويؿ الربوي التقميدي في ىذه الحالة.

اص بالمؤسسة في دعـ الفئات االجتماعية توظيؼ صندوؽ الزكاة الخ  -
المحتاجة، واإلفادة كذلؾ في ىذا اإلطار مف صندوؽ األرباح المجنبة حيث 
وجدت؛ وىي األرباح الناشئة عف تعامالت المؤسسة التي أوجبت الييئة الشرعية 
الخاصة بالمؤسسة تجنيب أرباحيا لوقوع بعض المخالفات الشرعية، ال التحايؿ 

 ما في ىذا الصندوؽ عمى المؤسسة نفسيا باعتماد بعض التخريجات.لمحاولة رد 
 مية: نوعية المنتجاتالمحور الثالث واألكثر أه

ال بّد لممؤسسات المالية اإلسالمية مف التميز الحقيقي، ال الشكمي، عف 
منتجات وممارسات المؤسسات المالية التقميدية. فتحريـ اإلسالـ لمربا وعقود الغرر 

نما كاف ألجؿ آثاره االقتصادية واالجتماعية السمبية الكارثية في ونحوىما إ
المجتمعات، ال باعتبار شكميات العقود الموصمة إلى الربا والغرر. وبالتالي فإف 
البعد الحقيقي عف الربا وعقود الغرر يقع موقع المّب مف قضية التزاـ المؤسسات 

 المالية اإلسالمية بالرسالة االجتماعية. 

كمة أنو قد وجد في العقود التي تمارسيا بعض ىذه المؤسسات ما ال والمش
عف الربا وعقود القمار والغرر كما يذكر ذلؾ عمماء االقتصاد  ايفترؽ جوىريً 

ف صدؽ ىذا، فإنو يعني أف الرسالة  اإلسالمي وكثير مف المختصيف والمراقبيف. وا 
في مقتؿ، ألف بعض االجتماعية لممؤسسات المالية اإلسالمية ميددة ومصابة 

آليات عمؿ كثير مف ىذه المؤسسات آلية ربوية، ومنطوية عمى المقامرة، مما يعني 
 اأنيا تحمؿ نفس اآلثار والمضار االجتماعية لمربا والقمار، وال خير اجتماعيً 

 يرتجى مع وجود ىذه الممارسات.
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 التمويل اإلسالميأسباب أخرى لألزمة المعرفية لالقتصاد اإلسالمي المتجسدة في حالة 
يمكف عزو ىذه األزمة عمى التحقيؽ إلى مسببات كثيرة بعضيا ما سبؽ 

بتجربة االقتصاد اإلسالمي،  اوثمة أخرى غيرىا، وأكثر ىذه األسباب ليس خاصً 
بؿ المظنوف أف األزمة ستتكرر تكرَر التجارب في تطبيؽ المعارؼ الشرعية العامة 

، وأىميا في نظر الباحث ي أكثر ىذه األسبابفي وقتنا الراىف، وذلؾ لالشتراؾ ف
 :ىو اآلتي

 طبيعة المعارف اإلسالمية غير القابمة لمتجزيء أو التمبس بأضدادها .1
مف طبيعة المعارؼ الشرعية اإلسالمية أنيا منظومة متكاممة ومترابطة 
بعضيا ببعض، فال ينفؾ الجانب المعرفي االقتصادي منيا عف االجتماعي عف 

ذا أثر طبيعي ليويتيا الدينية، فال ينجح تطبيؽ أحد ىذه المعارؼ السياسي، وى
كاماًل إال في مناخ إسالمي عاـ وشامؿ تطبؽ فيو سائر المعارؼ. ثـ يأتي  انجاحً 

الجانب التعبدي الذي ال ينفؾ عف أيِّ مف ىذه المعارؼ، وتأتي التربية الدينية التي 
صوـ وزكاة وحج وغير ذلؾ، تنيض عمى أساس التكاليؼ التعبدية، مف صالة و 

لتخمؽ الرادع والرقيب الداخمي في نفس مكمؼ، وتييأ المناخ المالئـ لنجاح التطبيؽ 
الشرعي الصحيح ليذه المعارؼ، فيعمـ المكمؼ أف التفمت مف المؤيدات الجزائية 

 المادية ال ينفعو وال يعفيو مف المسؤولية الحقيقية أماـ دينو.

مف التمويؿ اإلسالمي، والتمويؿ اإلسالمي أعـ واالقتصاد اإلسالمي أعـ 
مف التمويؿ الربحي، لكف ما جرى تطبيقو مف ىذا العمـ ال يتجاوز عتبة التمويؿ 
الربحي، ومف طبيعة التطبيؽ الجزئي، عمى فرض نجاحو، أنو ال يستقيـ معو 
الحكـ بنجاح التجربة ككؿ. وتفسير ىذا أف مؤسسات التمويؿ اإلسالمي القائمة 

سسات أنشئت لغرض الربح، وىذه ىي طبيعتيا، ومف غير العدؿ أف تطالب بما مؤ 
ينافي طبيعتيا وغرض قياميا، أو أف تحّمؿ تبعة عدـ قياـ المؤسسات المالية 
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الرديفة التي يكفؿ التطبيؽ الشامؿ لالقتصاد اإلسالمي قياميا. فتتحقؽ تحت مظمة 
احييا، ومنيا ما يكوف بإيجاد االقتصاد اإلسالمي الرعاية المالية باختالؼ من

 احسنً  امؤسسات القرض الحسف، فتقرض الدولة رعاياىا مف بيت الماؿ قرضً 
باعتبار حاجاتيـ االنتاجية أو االستيالكية المستعجمة، أي فتتخصص ىذه 
المؤسسات بتقديـ القرض الحسف وفؽ معايير موضوعة، وال تكمؼ مؤسسات 

عدـ تقديميا القروض أو المساعدات لمحتاجييا. التمويؿ الربحية بيذا أو تالـ عمى 
وعميو، فإف وجود مؤسسات تمويؿ ربحي غير كاؼ لنجاح تطبيؽ التمويؿ 
اإلسالمي أو االقتصاد اإلسالمي بشكؿ أعـ، بؿ ينبغي أف توجد المؤسسات 
 الرديفة والمكممة ليحكـ عمى التجربة بالنجاح وتحقيؽ الثمرة النيائية المرجوة منيا.

بيعة المعارؼ اإلسالمية كذلؾ أنيا معارؼ أصيمة ومستقمة الكياف ومف ط
واليوية، منفتحة عمى المعارؼ الكونية المفيدة األخرى، فتستمد منيا وتمدىا، لكنيا 
ألصالتيا ال تقبؿ التمبيس المعرفي في المعارؼ المتضادة معيا، عمى النحو الذي 

ي التمويؿ، حيث تمّبس ىذا جرى في المطبؽ مف منظومة االقتصاد اإلسالمي، أ
الفرع المعرفي بنقائضو مف أصوؿ التمويؿ الوضعي الرأسمالي القائـ عمى الربا 
والغرر، لما تسربت إلى التمويؿ اإلسالمي منتجات ال تختمؼ مف حيث الجوىر 
واألثر االقتصادي عف المنتجات التقميدية، مما أدى إلى والدة مسخ غريب عف 

 ويحمؿ في طياتو أضرار ما تمبس بو.جسـ الشريعة وروحيا، 
 عدم النضوج المعرفي لمعمم قبل الشروع بالتطبيق .2

مما أسيـ في وجود األزمة في التطبيؽ ىو عدـ النضوج المعرفي لمعمـ، 
ومحاولة التطبيؽ قبؿ استكماؿ اإلطار النظري لمفرع المعرفي، بدليؿ تضاد 

مو حتى الطبيعة المرنة لمعمـو التفسيرات وتناقضيا في ىذا الفّف عمى نحو ال تقب
المعرفية. وتفسير ىذا أف عمماء المسمميف قعدوا عف االجتياد فترة طويمة امتدت 
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، وال سيما التعامالت المالية، فاتسعت القروف، تطورت فييا األحداث والمسائؿ كثيرً 
 والمسائؿ المستحدثة. ثـ كاف النظر الفقيي في المسائؿ االفجوة بيف المدوف فقييً 

، لـ يستكمؿ مقوماتو، فأنتج ىذا اسريعً  االمستحدثة عند قياـ ما يستدعي ذلؾ نظرً 
، عدت االنظر الفقيي السريع وغير المنضبط فتاوى مستعجمة، ومتناقضة أحيانً 

مف بنية ىذا الفرع المعرفي، مع أنيا مجرد فتاوى ال أصوؿ  امضموناتيا الحقً 
والمطموب مف عمماء المسمميف عممية يصمح أف يقوـ عمى أساسيا عمـ ما. 

ف لـ ُيعطوا بعد فرصة تطبيؽ فروع دينيـ المعرفية أف  ورجاالت الفكر اإلسالمي وا 
يعدوا ليذه المرحمة، فيعمموا عمى تقنيف الفقو اإلسالمي مثاًل بكؿ فروعو الدستورية 
والسياسية والجنائية واالقتصادية والمالية عمى غرار ما جرى في قوانيف األحواؿ 
الشخصية، ليكونوا جاىزيف لتمؾ المرحمة، فال يؤدي الفراغ وعدـ الجاىزية عند 
تييؤ فرصة التطبيؽ إلى إحداث فوضى واضطراب ناتج عف العمؿ الفردي السريع 
الذي قد تموثو المصالح الفردية لممعنييف بيذا العمؿ عمى النحو الذي رأينا مع 

 وآلياتو.  سنوح فرصة تطبيؽ التمويؿ اإلسالمي بمؤسساتو

وسبيؿ اإلعداد لذلؾ ىو العمؿ المؤسساتي المنضبط والرصيف وليس العمؿ 
الفردي، فتقوـ المؤسسات العممية الدولية القائمة أو أخرى جديدة باإلفادة مف الثروة 
الفقيية العظيمة التي خمفيا العمماء األوائؿ، ليختاروا مف أقواليـ المعتبرة ما يناسب 

 ىدي الشريعة وأصوليا ومقاصدىا.حكاـ جديدة عمى عصرنا أو ُتستنبط أ
 الواقع غير المثمر لمقاءات والمنتديات العممية  .3

واقع أكثر المقاءات والمجامع العممية والمؤتمرات أنيا لـ تسيـ مف حيث 
 الجممة في حؿ األزمة المعرفية لالقتصاد اإلسالمي، ولـ تؤد دورىا المفترض منيا. 

حؿ  افي ىذا الموضوع ال يكوف الغرض منيا غالبً فالمؤتمرات التي تعقد 
مشكمة قائمة، بؿ لغرض الدعاية واإلعالف لممؤسسة المنظمة والراعية لو أو لبعض 
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منتجاتيا، أو لتفخيـ سجؿ المؤسسة بتكثير إنجازاتيا، أو ربما لتصريؼ فائض في 
العممية ميزانية تمؾ المؤسسة؛ فتغيب مف حيث النتيجة الجدية عف أكثر األوراؽ 

المقدمة، وال ُتراجع ىذه األوراؽ لغرض تقريرىا المراجعَة الصحيحة الالزمة. وقد 
لمجية المنظمة، ال  امعينً  امصمحيً  اييدؼ غرضً  ايراد توجيو الحدث العممي توجييً 

ف كانت رصينة اأو عمميً  امعرفيً  ، فتستبعد األوراؽ التي ال تصب في ىذا الغرض وا 
ف كانت ضعيفة أو جوفاء. ونافعة، وتقبؿ األوراؽ  التي تمتقي مع ىذا الغرض وا 

كذلؾ إلى مقومات النجاح واإلنتاجية،  ثـ ىي مف حيث التنظيـ تفتقر
في انتقاء المتحدثيف، ثـ يغمب عمى  اما تمعب دورً  افالعالقات الشخصية كثيرً 

المؤتمرات والمنتديات أف تتكرر فييا ذات األسماء، إذ يسعى المنظموف خمؼ 
سماء ذائعة الصيت، وىؤالء لكثرة أشغاليـ ال يكوف لدييـ الوقت والفراغ لتقديـ األ

ورقات جدية وجديدة، بؿ يكرروف أنفسيـ حيث حّموا وارتحموا، وتذىب أكثر ميزانية 
المؤتمر في استضافتيـ، وذلؾ عمى حساب المجديف مف الشباب، والمتحمسيف 

 لإلسياـ بالمفيد والجديد.
نتائج المؤتمر قد تـ صياغتيا مف قبؿ عقد المؤتمر أو في ما تكوف  اوكثيرً 

أثنائو، وقد تصاغ نتائج عبثية لممؤتمر، أو ال تكوف نتائج أصاًل، ألف اليدؼ مف 
المؤتمر قد يكوف مجرد عقد المؤتمر ال نتائجو؛ أو قد يجري التسويؼ فيكتشؼ 

ية، ثـ ال يكوف المؤتمروف أف األمر بحاجة إلى مؤتمرات أخرى لمناقشة نفس القض
 مؤتمر وتدفف القضية في أرضيا. 

وقد يكوف ثمة نتائج إيجابية لممؤتمر، لكنيا تبقى عمى الورؽ وال يصار إلى 
في الحالتيف، وتذىب المالييف التي ُبذلت  اتطبيؽ شيء منيا، فيكوف المؤدى واحدً 

في عقد المؤتمر سدى. ومف الطريؼ أف يكوف محور المؤتمر يرتبط بإصالح 
ألوضاع االقتصادية لبعض فئات المجتمع ثـ يتبيف لممراقب أنو لو صرفت كمفة ا

 ذلؾ المؤتمر عمى تمؾ الفئات لكاف أنجع وأفضؿ.
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، وال تخدـ اوىكذا فإف ىذه الممارسات بمجموعيا ال تخدـ المعارؼ عمومً 
االقتصاد اإلسالمي بشكؿ خاص، ألف أكثر المؤتمرات اآلف تعقد في موضوعات 

اإلسالمي، وتتجمى ىذه الممارسات فييا أكثر مما تتجمى في أي مؤتمرات التمويؿ 
في مواضيع أخرى، مما يؤدي إلى تعميؽ اآلزمة وتكريس الفوضى وربما الترويج 
لما ىو فاسد؛ وال سيما أنو يمكف تصنيؼ المؤتمرات في موضوعات التمويؿ 

 اإلسالمي في نوعيف:
 مؤتمرات وذلؾ ألغراضمؤتمرات تعقدىا شركات خاصة بتنظيـ ال  -

تجارية، حيث يتـ االتفاؽ مع بعض الرعاة لتقديـ الدعـ المادي لممؤتمر مقابؿ 
دعوة الفاعميف في صناعة  االدعاية ليؤالء الرعاة في خالؿ المؤتمر، وتتـ أيضً 

التمويؿ اإلسالمي وأصحاب القرار لمحديث في ىذه المؤتمرات، وقد تممي الجيات 
المنظمة أسماء بعينيا لمحديث في ىذا المؤتمر؛ ثـ تجري الراعية عمى الشركة 

الدعاية ليذه المؤتمرات والترويج ليا لدى المؤسسات الميتمة بغرض مشاركتيا 
بإرساؿ موظفييا بعد دفع رسـ حضور مقرر. وىذه النوعية مف المؤتمرات التي 

ف مف شأنيا في الفترة األخيرة قد تركت آثار معرفية سمبية بالغة، أل اشاعت كثيرً 
بعينو يمميو واقع  اأف تخضع إلمالءات الرعاة وتفرض عمى الفكر المعرفي اتجاىً 

السوؽ المحكوـ بالربحية والمصالح المادية، كما أنيا تصنع نجوـ مؤتمرات ال 
باعتبار الكفاءة والوزف العممي أو اإلسياـ الفكري، بؿ باعتبار الوزف السوقي 

 فكرىـ مع مصالح السوؽ.  ليؤالء، وىو المحكوـ بالتقاء
ثـ مؤتمرات تعقدىا المؤسسات العممية والبحثية، ومف شأف ىذه المؤتمرات   -

أف تحقؽ اإلسياـ المعرفي المنشود إذا ما أحسف تنظيميا واستغالليا، وكانت بعيدة 
عف النزعة التجارية والممارسات السالؼ ذكرىا، لكف مشكمة ىذه المؤتمرات أنيا لـ 

الممارسات، وتأثرت بما روجتو وأفرزتو المؤتمرات األولى مف تسمـ عف تمؾ 
 مقاربات وشخصيات.
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 غياب الجهات اإلشرافية عمى الجوانب التطبيقية .4
مما يؤخذ عمى العقؿ العربي الذي شكمتو ظروؼ العرب الحالية الفردية عدـُ 
االنتظاـ الجماعي التمقائي، مما يحوج إلى تدخؿ سمطات عميا تفرض التنظيـ 

لضروري وترعاه. وىذا مف أسباب تخمؼ العرب في ىذا العصر، فأمر بالغ ا
األىمية كالعمؿ المصرفي اإلسالمي ترؾ دوف تنظيـ داخمي، وال سيما في الجانب 
الشرعي الرقابي، مع أف نتائج عدـ تنظيمو بالغة الخطورة وال تخفى عمى عاقؿ. 

لمتحضر، لشرعوا بتنظيمو ولو وقع ىذه األمر في بالد الغرب أو أقاصي الشرؽ ا
منذ اليوـ األوؿ دونما حاجة لتدخؿ الحكومات، ولـ يعّرضوا ىذا األمر لمآلو 

نتيجة تسرب الفساد إليو وتغمغمو  واالنييارالمحتوـ مع ترؾ التنظيـ، مف السقوط 
 بسبب الطبيعة البشرية الفردية.

ما يحقؽ إذ مف الطبيعة البشرية لألفراد أف يجنحوا في تعامالتيـ إلى 
أو عمى حساب مجتمعاتيـ، أو القيـ  امصالحيـ ولو عمى حساب بعضيـ بعضيً 

والمعتقدات، أو النفع العاـ. وقد ال تكفي المؤيدات الدينية لدرء خطر ىذه الطبيعة 
فييـ، مما يحتـ عمى الحكومات بسمطتيا التنفيذية أف تتدخؿ وتفرض مؤيدات أو 

تدخؿ يمكف أف يتخذ أشكااًل عدة، فتقـو وسائؿ دنيوية تضبط سموكيـ. وىذا ال
جيات حكومية بأمر التطبيؽ مثاًل، أو يقتصر تدخميا عمى اإلشراؼ عمى التطبيؽ 

 وضبطو بضوابط تكفؿ سالمة آثاره.

وعدـ تولى الجيات الحكومية لتطبيؽ الجانب التمويمي مف االقتصاد 
ى إلى النتيجة الطبيعية اإلسالمي أو إشرافيا عميو، وتركو لألفراد أو المؤسسات، أدّ 

لى تشوييو وخمؽ األزمات  مف تطويع ىذا الفرع المعرفي لمصالحيا الخاصة، وا 
فيو. وفي بعض الحاالت التي رعت فييا الحكومات تطبيؽ التمويؿ اإلسالمي، 
طغى عمى ىذه التجربة الواقع السياسي ليذا البمد، فُسخِّرت تجربة التمويؿ 
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تبطة بالمشاكؿ الداخمية ليذا البمد، مما أدى إلى اإلسالمي ألغراض سياسية مر 
عدـ تميز ىذه التجربة باإليجابية، بؿ كانت في مضمونيا، ال في إطارىا 

 التنظيمي، أكثر سمبيًة مف غيرىا.

 تسمل التسويغ بالسياسة الشرعية إلى الجانب المعرفي التطبيقي لمتمويل اإلسالمي .5
مصيرفة اإلسالمية مصطمح صار يتردد في أروقة المجالس الفقيية ل

"السياسة الشرعية" في إطار تسويغ بعض تطبيقات المعامالت المالية، عمى 
اعتبار أنيا ال تجوز باعتبار األدلة الظاىرة، أو األقواؿ الفقيية المعروفة، أو 

 مواقؼ المجامع الفقيية، ليمكف تجوزييا بقتضى السياسة الشرعية. 

إذا كانت بعض ممارسات التمويؿ  فإنو اوعمى فرض سالمة ذلؾ شرعً 
اإلسالمي مف قبيؿ السياسة الشرعية فإف السياسة الشرعية في أصميا تتنافى مع 
التأصيؿ المعرفي، ألف الحكـ بمقتضى السياسة الشرعية يرتبط باالستثناءات. 
وعميو فإف التأصيؿ المعرفي السميـ يتنافى أصاًل مع األحكاـ االستثنائية التي قد 

مقتضى السياسة الشرعية في بعض الظروؼ، ألف المعرفة تقوـ عمى تُفرض ب
األصوؿ العامة والراسخة مما يتنافي مع شرعة االستثناءات، والحكـُ في أمر 

ف كاف صحيحً   ومف أىمو طارٌئ واستثناء. ابمقتضى السياسة الشرعية وا 

ومف حيث االعتبار الفقيي، فإف تسويغ األفراد أو المجالس الفقيية لبعض 
 التطبيقات بمقتضى السياسة الشرعية تطوٌر خطير وفاسد مف أوجو عدة:

أف التصرؼ بمقتضى السياسة الشرعية ىو لمحاكـ المسمـ، أو الحكومة   -
إدارة الشؤوف المسممة، تقرره وفؽ المصمحة العامة وبمقتضى الشورى، ألنيا ترتبط ب

العامة الداخمية والخارجية لمدولة. وتقصير الحكومة المسممة في ىذا الجانب في 
 بعض المجاالت ال يخّوؿ األفراد أف يبؤوا أنفسيـ دور الحكاـ في الحكـ.
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أف السياسة الشرعية ال تخوؿ مف يتصرؼ بمقتضاىا تسويَغ المحـر وتسميتو   -
ي بالشرعية بمقتضى السياسة الشرعية ويسمح حالاًل، كأف يوسـ منتج مالي غير شرع

لممؤسسات المالية اإلسالمية بتقديمو؛ بؿ تخوؿ السياسة الشرعية ألىميا التصّرَؼ في 
األمور العامة بمقتضى المصمحة، بما ال يتناقص مع أصوؿ الشريعة ونصوصيا 
 الثابتة، وتعميَؽ بعض األحكاـ الشرعية بمقتضى الضرورة التي تبيح بشروطيا
المحظور أو تسمب الوجوب عف الواجب، أو التصرَؼ بمقتضى التعزير الذي قد يصؿ 

 .مف الدولة، أو تقييَد المباحاتإلى القتؿ في قضايا الجنايات وجرائـ أ

مستقاًل ُتضمف نزاىُتو في تقريره  اأف جيات الفتوى المصرفية ليست طرفً   -
يا لعمؿ السياسة لممسائؿ بمقتضى السياسة الشرعية عمى فرض صحة تبّوئ

الشرعية أصاًل، وذلؾ ألنيا طرؼ مستفيد مما تقرره، فرواج ىذه الفتاوى الميِّسرة 
مف أىميا يغري المؤسسات المالية المستفيدة بأصحابيا، مما يعود بالنفع المادي 
عمى أصحاب ىذه الفتاوى، فضاًل عف وجود مؤسسات فتوى خاصة مف شأف 

ج المالي أو تسويغو أال يجعميا مستقمة عمى نحو عف مراجعة المنت اتقاضييا أجرً 
 يدفع تدافع المصالح.

بو  يتعدد جيات الفتوى بتعدد المؤسسات المالية يؤدي إلى تعارض المفت  -
بمقتضى السياسة الشرعية حتى في نطاؽ البمد الواحد، مما يؤدي إلى وقوع االضطراب 

ضى السياسة الشرعية؛ فيصير قتيوالفوضى عمى نحو يمغي أي نفع قد تعود بو الفتوى 
 .األمر أشبو بالفوضى التي يحدثيا تعدد الحكاـ ورؤاىـ في البمد الواحد

 محدودية النقد .6
النقد أمر ضروري لكؿ جيد معرفي بشري، وىو الذي يطور المعارؼ 
ويصقميا ويخمصيا مف شوائبيا. وتعظـ أىميتو لممعارؼ الناشئة، ألنيا تكوف كثيرة 

 ا يستدعي كثرة التنبيو عمى محاّليا.األخطاء عادة، مم
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ووجود النقد والناقديف ىو مف جممة الروادع التي تردع أرباب المعارؼ 
والمقائميف عمى تطبيقاتيا مف الغمو فييا أو االنحراؼ بيا. ولو لـ يوجد نقد وناقدوف 

 .لوجب إيجادىـ واصطناعيـ صيانًة لمفرع المعرفي والمصالح العامة المرتبطة بو
ما بناء، واليّداـ ما يفشؿ التجربة ويمنع مف قياميا، ما وال نقد إما ىّداـ وا 

دامت قائمة عمى أسس مقبولة في األصؿ؛ وليس مف النقد الّيداـ ما يتوجو إلى 
معالجة القائـ فعاًل مف التجربة، أو ينبو إلى خطأ فييا أثناء قياميا، بؿ ىذا مف 

باعتبار غرض الناقد ونيتو، بؿ  اأو ىدامً النقد البناء. وال يصح عّد النقد بناًء 
عمى كؿ نقد بناء ولو صدر  ح المعارؼ الشرعيةتباعتبار محّمو كما تقدـ؛ أي فتنف

 عف مغرضيف أو حتى عف غير المسمميف.
ومف السمبيات المعرفية المتصمة باالقتصاد اإلسالمي أنو لـ يتمؽ النقد 

مف قريب بعد أف تجذرت معامالت الكافي في بداياتو، بؿ تأخر ىذا النقد إلى ز 
مف الشرعية العرفية  امشبوىة في العمؿ المصرفي اإلسالمي، حتى اكتسبت شيئً 

بمرور الوقت وطوؿ الصمت. ويقع الموـ أكثر ما يقع عمى المجامع الفقيية التي 
غمب عمييا الصمت بينما التمويؿ اإلسالمي في طور التكويف في المؤسسات 

فترؾ األمر لمييئات الشرعية تشكؿ صيغ ىذا التمويؿ. ولـ المالية اإلسالمية، 
يصدر عف المجامع الفقيية إال قرارات فقيية بسيطة عمى مدى سنوات، وكثر في 
قرارات ىذه المجامع التسويؼ والتأجيؿ إلى دورات أخرى في أمور بالغة األىمية 

األحاييف أف  ىي قيد التطبيؽ والممارسة في المؤسسات المالية. بؿ وكاف في بعض
خرجت المجامع الفقيية بقرارات خجولة مترددة أشبو برفع العتب إذا صح التعبير 

 .(1)وتفتح الباب الستثناءات محذورة
                                                           

مف ذلؾ قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي في موضوع أسيـ الشركات، حيث ذكر أف ( 1)
ثـ سكت عما ىو  ااألصؿ عدـ جواز التعامؿ بأسيـ الشركات التي تتعامؿ بالحراـ أحيانً 

 = مف واضعيو، وكأنو بيذه الصياغة يفيـ صحة افصيغة ىذا القرار تعكس ترددً  وراء ذلؾ؛
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 ويعزى تقصير الجامع الفقيية إلى جممة أسباب أىميا:
وجود لوبي قوي في المجامع الفقيية مف الفقياء العامميف في المؤسسات  -

ىـ أف تنقض المجامع الفقيية فتاوييـ، فيحولوف ما أمكف دوف المالية الذيف ال يسرّ 
 صدور قرارات مف المجامع الفقيية بذلؾ.

، اضعؼ معرفة أكثر أعضاء المجامع الفقيية، وفقياء الشريعة عمومً  -
بفنيات المعامالت المالية المصرفية، مما يجعميـ عاجزيف عف الدخوؿ في نقاشات 

ؿ، وىو ما استغمو الفريؽ األوؿ لصالحو أحسف عممية نقدية مع الفريؽ األو 
استغالؿ، فبقي كثير مف المعامالت المالية المشبوىة دوف نقد أو اعتراض أو 
تصويب. ولحقيقة ىذا األمر تعمؿ ظاىرة احتكار الرقابة الشرعية في المؤسسات 
المالية اإلسالمية واقتصار العمؿ المصرفي اإلسالمي عمى مجموعة قميمة مف 

وخ، إذ ليس في مصمحة ىؤالء أف يخبر العمَؿ المصرفي فقياء حقيقيوف قد الشي
 يشكموف عامؿ نقد قولي لفتاوييـ في أروقة المؤسسات الفقيية. 

مف طريقة  اضعؼ المجامع الفقيية بشكؿ عاـ وطروؽ الوىف إلييا بدءً  -
وصوؿ أعضائيا إلييا، ومؤىالتيـ، وقدراتيـ العممية والبدنية عمى الحضور 
والتنسيؽ والمتابعة، واىتماميـ وجديتيـ، إلى طريقة تنظيـ ىذه المجامع وسير 

 .(4)عمميا، وصياغة قراراتيا، ثـ وزف ىذه القرارات، واحتراـ المؤسسات المالية ليا
                                                                                                                                              

نص القرار: "األصؿ حرمة اإلسياـ في االستثناء بالجواز في بعض الحاالت. وىذا  =
شركات تتعامؿ أحياًنا بالمحرمات، كالربػا ونحػوه، بالرغـ مف أف أنشطتيا األساسية 

( بشأف األسواؽ المالية في 7/7) 61 قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقـ) مشروعة".
أيار )مايو(  74–9ىػ الموافؽ 7472ذي القعدة  72-7دورتو السابعة المنعقدة بجدة مف 

ـ(، بينما كاف قرار مجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي في مكة المكرمة 7992
التعامؿ بأسيـ الشركات التي تنطوي استثماراتيا عمى أصرح وأوضح، حيث نص عمى حكـ 

بعض األنشطة المحرمة، ونص قراره: "ال يجوز لمسمـ شراء أسيـ الشركات والمصارؼ إذا 
 كاف في بعض معامالتيا ربا، وكاف المشتري عالًما بذلؾ".

المنعقدة  ي دورةيذكر في ىذا أف قرار تحريـ التورؽ المصرفي الذي صدر عف مجمع الفقو الدولي ف( 4)
 .في جدة لـ تمتـز بو المؤسسات المالية اإلسالمية الممارسة لمتورؽ، بؿ استمرت في ممارساتيا
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عدـ االستعداد لتقبمو،  اطة بالنقد أيضً بومف المشكالت المرترفض النقد: 
ؽ العممي ليذا الفرع المعرفي، أي ورفضو عمى قمتو مف قبؿ المعنييف بالتطبي

عمى أشخاصيـ. وىذه مشكمة نفسية تنبغي  االتمويؿ اإلسالمي، وعّده ىجومً 
معالجتيا، وىي سمة ظاىرة ولألسؼ عمى العقؿ العربي المعاصر، كفيمة بأف تدفف 
في التراب كؿ نافع ومفيد، وىي مف آثار النشوء في بيئات دكتاتورية ألقت بظالليا 

تفكير األفراد. وجوىر ىذا األمر ىو ما يتميز بو العقؿ الغربي عف  عمى طريقة
العربي، فيناؾ ُيفرؽ بيف نقد الفكر ونقد الشخص، وال تحمؿ األمور عمى المحمؿ 
الشخصي، بؿ تذوب الخالفات الشخصية في سبيؿ خدمة الفكرة وتنقيحيا 

يات وُيحمؿ كؿ النقد وتطويرىا لمنفعة الجميع؛ أما ىنا فتحتد النفوس وُيشكؾ في الن
عمى العداوة أو الغيرة والحسد، فيِصّر المخالؼ عمى مخالفتو والمخطأ عمى خطئو، 

 حتى قد تصير مجالس الحوار المعرفي مجالس شتـ واتيامات. 

 عقمية اإلفراط أو التفريط في الفكر الديني .7
ـُ العقؿ عمى النقؿ، وكاف ذلؾ أثرً  اجرى زمنً  شيوع ل افي الفكر الديني تقدي

الفمسفة لمحاجة إلى مناظرة المالحدة والوجودييف، فيؤالء ال يؤمنوف بالنصوص 
الشرعية، فال ينفع معيـ إال الجدؿ العقمي. لكف كاف مف أثر ذلؾ أف أعطي العقؿ 

فوؽ سمطاف النصوص، فعمؿ رّواد ىذه المدرسة )المعتزلة( عمى تأويؿ أو  اسمطانً 
 مف النصوص الشرعية.رّد ما بدا عدـ انسجامو مع العقؿ 

ثـ وجد في مذاىب التشريع اإلسالمي بعد ىذا اإليغاؿ واإلفراط في دور العقؿ 
في تعميؿ النصوص وتأويميا لتتوافؽ مع العقؿ إيغاٌؿ وتفريط كذلؾ في سمطة النقؿ 
عمى العقؿ، فتِركت النصوص عمى حاليا وأخذت عمى ظاىرىا، فكاف التفريط في 

دراؾ مقاصد النيي والتشريعدور العقؿ واالجتياِد ف  .ي تأويؿ النصوص وا 
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ولكف باعتبار آخر، إذ نشأ كرِد فعؿ  اوفي زمننا المعاصر وجد األمراف أيضً 
عمى الفكر الصوفي الذي أوغؿ في اإلبحار بما وراء معاني النصوص، دعوةٌ 
لموقوؼ عمى ظواىر النصوص بغية درء خطر تمييع النصوص الذي وجد في 

بعامة. وقد وجدت ىذه الدعوة بقصد الوقوؼ بوجو الفكر الصوفي الفكر الصوفي 
، لكف ترتب عمييا غمو كذلؾ توّسع ليشمؿ نصوص التشريع، فأخذت (5)المغالي

ىذه النصوص عمى ظواىرىا عمى نحو عّطؿ حكمة التشريع ومقاصده. وىذا ما 
قوـ عمى نراه في كثير مف الرؤى الفقيية في مسائؿ التمويؿ اإلسالمي، فبعضيا ي

الحكـ بحؿ المعاممة باعتبار استيفاء شروط الصحة الشكمية التي وردت بيا 
 النصوص دوف اعتبار جوىو المعاممة ومآالتيا.

فالرؤى الفقيية التي ُتحؿ بيوع الذرائع الربوية كالعينة أو التورؽ كما يجرياف 
عف الربا اآلف في بعض المؤسسات المالية اإلسالمية، عمى الرغـ مف افتراقيما 

بالمفظ والشكؿ فحسب، تنبثؽ عف عقمية تؤخذ بالظاىر وتعطؿ روح النص 
ومقاصده، وىي عقمية ُيخشى منيا حقيقًة عمى التشريع اإلسالمي. ومثميا تمؾ 
العقميُة التي تفرؽ بيف البيوع الربوية، فترى ِحؿَّ واحد وحرمَة أخر عمى الرغـ مف 

يوصؿ إلى نفس النتيجة  اجديدً  اَصوُغ بيعً اتحاد الجميع في الجوىر واألثر، أو ت
مف معاوضة الماؿ بالماؿ بوساطة سمعة غير مقصودة لذاتيا حقيقة في البيع 

 !(6)عمى البيوع الربوية األخرى اوالشراء، ثـ تزعـُ ِحّمو وتشفُّ حربً 

                                                           

عمى الفكر الديني اإلسالمي، بؿ نجدىا في األدياف األخرى،  اليست ىذه الظاىرة بالمناسبة حكرً ( 5)
سممت إلييا تفسيرات مف ييودية ونصرانية مثاًل، فالنصرانية عمى سبيؿ المثاؿ بعد أف ت

وممارسات بدعية، َعرفت دعوات لإلصالح تمثمت بالمذىب البروتستانتي )االحتجاجي(، أو 
 لمعودة إلى األصوؿ وما كاف عميو السمؼ، وىو ما يمثمو مذىب االرثوذكس.

مف ذلؾ أننا نرى مف يقوؿ بالتورؽ المصرفي يياجـ العينة، ومف يياجـ التورؽ المصرفي ( 6)
 الناس بالسمـ المنظـ، وجوىر الجميع ومآلو واحد! يخرج عمى
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إف المنيج المقبوؿ في التشريع اإلسالمي ىو المنيج الوسط الذي يوائـ بيف 
عمى نحو ما يفعؿ القياس الشرعي، فُيجّمي دور العقؿ في تعميؿ  النقؿ والعقؿ

النصوص التي تقبؿ التعميؿ، وُيِمحؽ األمور بنظائرىا باعتبار االشتراؾ في العمة 
 وفؽ عممية تنقيح المناط وتحقيقو.

 الخمل في طبيعة ارتباط الهيئات التي تمثل الجانب التشريعي بالمؤسسات المالية .8
 اداخميً  اتشريعيً  الشرعية لممؤسسات المالية اإلسالمية دورً تمارس الييئات ا

لالقتصاد اإلسالمي ومؤسساتو، لكف ىذا  امعرفيً  ايمثؿ في مجموع أدبياتو أساسً 
بالتشكؾ في  اوشرعيً  اعقميً  االنتاج المعرفي تشكؿ في مناخ مشبوه يستدعي حكمً 

ة صاحبة ىذا النتاج وبيف سالمة ىذا النتاج. فقد قامت العالقة بيف الييئات الشرعي
الفئة التي تممؾ المؤسسات عمى أساس غريب عف فكر الشريعة، وىو االرتباط 

لمفئة األولى  االمصمحي المادي المباشر بيف ىاتيف الفئتيف، فتدفع الفئة الثانية أجرً 
عف إصدار األحكاـ التي تمتـز بيا تمؾ المؤسسات. وىذا العمؿ ال يسوغ عقاًل أو 

و ينطوي عمى مفاسد ظاىرة، إذ ال يتحقؽ استقالؿ تمؾ الييئات بيذا ألن اشرعً 
العمؿ، بؿ تتأثر تمؾ األحكاـ برغبة أصحاب تمؾ المؤسسات بالنظر إلى تدافع 
المصالح. ومف الوجو الشرعي، فإنو ال يجوز في فكر الشريعة أف يأخذ المتكمـ 

، كما ىو الحاؿ في أجر مف الذي يقع عميو ىذا الحكـ وُيمـز بو ابحكـ الشرع أجرً 
، بؿ مف بيت الماؿ، بؿ ويحـر عمى  القاضي، فإنو ال يجوز أف يكوف مف الخصـو
القاضي أف يأخذ ىدية مف الخصوـ ألف ذلؾ يفتح باب مفسدة عظمى ولو كاف 

ونزاىة. والحاؿ ينبغي أف تكوف كذلؾ في  االقاضي مف أشير الناس ورعً 
ة الشرعية تمِزـ تمؾ المؤسسات ولو عمى المؤسسات المالية، فإف قرارات الييئ

حساب أرباحيا ومكاسبيا، ومع ىذا نرى أف تمؾ المؤسسات ىي التي تدفع رواتب 
القاضي  تمؾ الييئة، بؿ وىي التي تختارىا قبؿ ذلؾ وتعينيا. ويقتصر الفارؽ بيف

وبيف الييئة الشرعية عمى أف القاضي يتكمـ بالحكـ الشرعي في حقوؽ العباد، أما 
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لييئة الشرعية فتتكمـ في الحكـ الشرعي في حقوؽ اهلل تعالى مف حرمة الربا ا
والغرر وغير ذلؾ، وقد يشمؿ ذلؾ حقوؽ العباد، وذلؾ عندما تنظر ىذه الييئة في 
تظممات المتعامميف مع المؤسسة وشكاوييـ؛ فيكوف عمؿ المؤسسات المالية كمف 

ينبغي أال يجوز ىذا في شرعة مف مالو، ف ايختار القاضي عميو ويدفع لو أجرً 
اإلسالـ. وىذا الفرؽ المحدود ال يسوِّغ جواز أخذ األجر مف الطرؼ الممتـز بالحكـ 
في ىذه الحالة، بؿ ينبغي أف يكوف اختيار وتعييف وعزؿ الييئة الشرعية مف قبؿ 
طرؼ مستقؿ عف تمؾ المؤسسات، كالمصرؼ المركزي مثاًل أو بإشرافو، وأف يكوف 

أي مبمغ تنالو بأي صفة مف طريؽ واحد غير مباشر، كالمصرؼ أجرىا أو 
 مف احتياطيات تمؾ المؤسسات لديو.  االمركزي يقتطعو مثاًل حسمً 

 غمبة الجهل بالدين عمى العامة وضعف وعيهم الديني .9
مف المشكالت التي يواجييا التطبيؽ الصحيح لالقتصاد اإلسالمي ضعؼ 

ويعزى ذلؾ إلى طبيعة المناىج الدراسية  الثقافة الدينية لدى عامة المسمميف
. وقد أدى الجيؿ الديني لمجيؿ اكافيً  ادينيً  االمعاصرة، فيي ال تعطي دارسييا تثقيفً 

المعاصر وبعده عف فيـ أساسيات أحكامو وأصولو، بؿ وشعوره بالتقصير تجاه 
مف القداسة الدينية حوؿ عمماء  ادينو إلى أف ضرب في أذىاف ىذا الجيؿ طوقً 

الديف، وىذا في جانب منو مف قبيؿ التعويض النفسي، فالنفس بفطرتيا تميؿ إلى 
حب الديف وتبجيؿ مف ينتسب إليو، ويزداد ىذا الشعور عند المقصريف والواقعيف 

في جانب آخر  افي الذنوب مع سالمة فطرتيـ وىو حاؿ جّؿ الناس. وىذا أيضً 
قوـ عمى وجود ما يسمى برجاؿ منو مف تأثير الفمسفات الدينية األخرى، التي ت

ضفاء ىالة مف القداسة عمى أقواليـ وأعماليـ، وىو ما حاربو اإلسالـ  الديف، وا 
 وأنكره أشد اإلنكار إذ ال عصمة إال لألنبياء.
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وما كاف ليذا األمر مف أثر سمبي عمى مسيرة االقتصاد اإلسالمي لو أف  
لعالقة التي تأسست بيف تجربتو لـ تكف مفتوحة عمى االنحراؼ بسبب طبيعة ا

عمى عمؿ مؤسساتو القائمة، أي مؤسسات التمويؿ اإلسالمي،  االمشرفيف شرعيً 
وبيف أصحاب تمؾ المؤسسات كما تقدـ بيانو. لكف بسبب شيوع الجيؿ في صفوؼ 

ؾ محؿ الخمؿ الـ يكونوا قادريف عمى إدر  عامة الناس بالديف، وبسبب تمؾ اليالة،
اإلسالمي وممارسة النقد الالـز إلصالح ذلؾ، مع  في منظومة العمؿ المصرفي

شديد الحاجة إلى موقؼ حاسـ مف العامة في ظؿ غياب السمطات الرقابية العميا 
وتقصير عمماُء الشريعة بشكؿ عاـ ألمور تقدـ ذكرىا. وال ُينكر أف أىـ نقد مؤثر 

بالمنتجات التي وفّعاؿ تكترث بو البنوؾ ىو نقد العامة، ألنيـ العمالء والمستيدفوف 
 . تقدميا

 معاممة األقوال الشاذة معاممة األقوال المعتبرة  .11
مف آفات المعارؼ الشرعية في أيامنا أف صار بسبب التراجع في إتقاف 
 اوالتمّكف مف العمـو الشرعية ال ُيحَسُف التمييز بيف القوؿ المعتبر الذي يحتمؿ وجيً 

شرعي صحيح. وصار وجود الرأي وبيف القوؿ الشاذ الذي ليس لو محمؿ  اشرعيً 
المخالؼ الشاذ إذا كثر أنصاره يّصير المسألة في األذىاف مف قبيؿ المختمؼ فيو، 
وكأنو كالخالؼ الذي يجري بيف المذاىب الفقيية المعتبرة! وكثرة أنصار القوؿ 
المخالؼ ال يستقيـ أف يفيـ منيا بالضرورة صالحية ىذا القوؿ وصحة اعتباره 

 الفئة التي قد تجتمع عمى ىذا القوؿ ىي فئة قد ترتبط مصالحيا جميعً ، ألف ااشرعً 
بيذا القوؿ، فيكثر أنصاره دوف أف يكوف لمقوؿ مصداقيتو أو وزنو  امباشرً  اارتباطً 

الشرعي المعتبر. ومثاؿ ذلؾ في اإلطار المعرفي المرتبط بالتمويؿ اإلسالمي القوُؿ 
لعينة بصورىا المختمفة، فيذه البيوع المعاصر بجواز بيوع الديف وبجواز بيوع ا

 تمجيا الفطرة اإلنسانية والعقؿ السميـ واألصوؿ الشرعية، ولـ يقؿ بحميا أحد مف
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ف كاف لبعضيـ قوؿ بصحة العقد ظاىرً  ، لكف الحكـ بصحة العقد ال اأئمة الفقو وا 
 .(7)ايستمـز الحكـ بحمو كما ىو معروؼ فقيً 

 والتوصيات الخاتمة
األسباب التي أدت في نظر الباحث إلى حدوث أزمة  ما تقدـ ىو أىـ

معرفية وتطبيقية في االقتصاد اإلسالمي، وال شؾ أف ثمة أسباب أخرى غيرىا، 
لكف ىذا ىو تشخيص الباحث لمحاؿ الخمؿ. وأظف أف تحميؿ الباحثيف اآلخريف 

 ايصمح منطمقً  اسيشير إلى ما غفؿ عنو ىذا البحث، ويشكؿ في مجموعو أساسً 
الح المعرفي والتطبيقي الذي صار ضرورة ممحة مع التردي الذي آؿ عميو لإلص

واقع االقتصاد االسالمي ومؤسساتو. وبحسب األسباب المنصوص عمييا في ىذا 
مف بيف ىذه األسباب، فإف البحث  االبحث، وبحسب ما يمكف العمؿ عميو واقعيً 

 يسجؿ التوصيات اآلتية:

ر في مجتمعاتنا، وىي ال تقتصر عمى األزمة المعرفية ضاربة في الجذو   -
عمـ أو فرع معرفي بعينو، بؿ تشمؿ أكثر المعارؼ الشرعية وسيتجمى ذلؾ إف سنح 
ليذه المعارؼ ما سنح لالقتصاد اإلسالمي مف فرصة التطبيؽ. ولذا ينبغي العمؿ 
واالستعداد النظري ليذه المرحمة بتقنيف األحكاـ الشرعية عبر العمؿ الجماعي 

، حتى ال تتيـ الشريعة بالقصور وال نقع في أزمة تطبيؽ عمى نحو ما المنضبط
 شيدنا في ىذا الفف. 

                                                           

لمراجعة ىذه المسألة وتفصيالتيا يمكف الرجوع إلى بحث "بيع الديف وتطبيقاتو المعاصرة في ( 7)
، الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزياالمصارؼ اإلسالمية"، مجمة "اإلسالـ في آسيا"، 

يقاتو المعاصرة في المصارؼ اإلسالمية"، ؛ "بيع العينة وتطبـ2008، 2، العدد5المجمد
 تحميميما مف موقع وكالىما لمكاتب، ويمكف .ـ2008، 4مجمة "التمدف"، ماليزيا، المجمد

www.abdulazeem-abozaid.com 
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ضرورة العمؿ المؤسساتي في تقنيف تشريعات االقتصاد والتمويؿ   -
اإلسالمي، وأف يكوف ذلؾ بتضافر جيود الشرعييف واالقتصادييف والحقوقييف، ال 

حدة مف ىؤالء ال تممؾ التصور أف يوكؿ األمر إلى الشرعييف بحسب، ألف فئة وا
الالـز والكافي لتقرير األحكاـ متعددة األبعاد واآلثار. وىذا دور يمكف أف تضطمع 
بو مراكز بحثية عممية متخصصة، أو مؤسسة دولية فقيية كالمجمع الفقيي الدولي 
بعد إصالحو وضـ الخبرات الالزمة األخرى إليو، أو أف يجري ذلؾ بالتعاوف بيف 

 راكز العممية المتخصصة والمجامع الفقيية.تمؾ الم

ينبغي إصالح حاؿ المجامع الفقيية بإعادة ىيكمتيا وتنظيميا وآلية   -
عمميا، ثـ عرض التطبيقات المالية اإلسالمية القائمة عمييا لمخروج باألحكاـ 

 الشرعية الصحيحة ليا عمى نحو فعاؿ وسريع إلى حيف تحقؽ التقنيف المنشود.

العقمية والمسممات الشرعية أال يستقيـ ارتباط الييئات  مف البدييات  -
لالستقالؿ الحقيقي في  ا، تحقيقً امباشرً  اماديً  االشرعية بالمؤسسات المالية ارتباطً 

لتدافع المصالح. وقطع ىذه العالقة ىي  لمنزاىة ودرءً  اه الييئات وضمانً عمؿ ىذ
إصالحي دوف ذلؾ لف  أوؿ ما ينبغي عممو لتحقيؽ اإلصالح المنشود، وأي عمؿ

يكوف ذا أثر مع اإلمعاف في ىذه الممارسة. وسبيؿ تحقيؽ ذلؾ بإحالة اختيار 
وتعييف وعزؿ الييئة الشرعية إلى طرؼ مستقؿ عف تمؾ المؤسسات، كالمصرؼ 
المركزي مثاًل أو أف يجري ذلؾ بإشرافو، وأف يتـ دفع أجر الييئة أو أي مبمغ تنالو 

 ار مباشر، كالمصرؼ المركزي يقتطعو مثاًل حسمً بأي صفة مف طريؽ واحد غي
 مف احتياطيات تمؾ المؤسسات لديو. 

مطالبة الحكومات ممثمًة بمؤسساتيا المعنية، كالبنوؾ المركزية، بالتدخؿ   -
في فرض قوانيف حوكمة شرعية داخمية لممؤسسات المالية اإلسالمية إف لـ يمكف 

ا لقوانيف حوكمة تضعيا وتشرؼ الحصوؿ عمى اتفاؽ مف ىذه المؤسسات بخضوعي
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عمييا مؤسسة مستقمة تنشأ ليذا الغرض، وتكوف ذات سمطة في منح تراخيص 
 عمؿ شرعية أو سحبيا عند المخالفة.

وفي ظؿ غياب اتخاذ خطوات عمى الطريؽ اإلصالحي الفكري المعرفي ثـ 
 التطبيقي، فإنو لف يسعنا إال أف ننتظر حدوث أحد شيئيف:

حكومات الدوؿ اإلسالمية التدخؿ بعد أف تدرؾ الفساد : أف تقرر األول
والخمؿ القادـ وأبعاده، وتعمؿ بما لدييا مف أدوات ومؤيدات وسمطة تنفيذية عمى 

زاحتو. لكف األثر العممي لذلؾ لف يكوف كبيرً   مف األزمة يرتد إلى األف جزءً  ارفعو وا 
 بيقي.الجانب المعرفي عمى ما تقدـ، وال يقتصر عمى الجانب التط

أف ننتظر التطور الفكري التمقائي والتدريجي لمعقؿ البشري الجمعي،  الثاني:
الذي ىو خيري بطبيعتو، فيستفيد مف تجاربو ومف ماضي وتجارب أسالفو في 

ؾ الخطأ وتمييز الخبيث مف الطيب مف تمقاء نفسو، ودوف تدخؿ عوامؿ إرشاد اإدر 
ي األزمنة السابقة، ليصمح خارجي أو مؤيدات أو سمطات عمى نحو ما كاف ف

أخطاءه وأخطاء أسالفو بنفسو بعد أف يدرؾ سبؿ إصالحيا واستبداليا بالصحيح 
بالنظر إلى حجـ الفساد النفسي  االنافع. لكف ىذا األمر قد يستغرؽ جياًل آخر جديدً 

والفكري اليائؿ وتراكمو عمى مدى زمف طويؿ يعود إلى عصور التخمؼ والظالـ 
المسمموف منذ بداية عصر االنحطاط، وكذا لتسمِؿ عاىاٍت فكرية  التي رزح تحتيا

ونفسية إلى مواقع القوة في مناحي تطبيؽ بعض الفروع المعرفية في عصرنا 
الراىف. لكف عالئـ التغيير الحت، والمتوقع أال يستغرؽ األمر أكثر مف جيؿ واحد، 

 وأف يكوف ىو جيؿ ناشئة عصرنا ىذا.
نفتح عمى كؿ الثقافات والتيارات والفمسفات والمؤثرات، فجيؿ الناشئة الجديد م

وسُيخِضع تركة الجيؿ السابؽ المثقمة بالفوضى الفكرية والنَسقية لسمطاف العقؿ 
الذي توجتو تجربة األوائؿ لتمييز الغث مف السميف، والصحيِح مف السقيـ، فما لـ 
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. (8)يما تقبمو وأخذ بول المعقؿ والمنطؽ مّجو وتركو، وما كاف موافقً  ايكف موافقً 
والذي سيقود ىذا الجيؿ جيٌؿ جديد مف العمماء والمفكريف، جيؿ دُرب عمى االحتكاـ 
إلى العقؿ في إطار الشرع، واطمع عمى تجربة األوائؿ وأدرؾ محاّؿ الخمؿ فييا، 
وضرورَة االنتظاـ والعمؿ المؤسساتي الجماعي؛ جيٌؿ لـ يممؾ النتزاع ثقة الناس 

ال أف يتواضع ليـ ويتضمَع بثقافة العصر وينفتَح عمى النقد. ىذا ىو واحتراميـ إ
 الجيؿ الذي يحتاجو اإلسالـ لتحريره معارفو مف الشوائب واألزمات. 

 

 
 

                                                           

( لعمنا نرى عالئـ ذلؾ في جيؿ الناشئة مف خالؿ أبنائنا والناشئة مف حولنا، حيث بدأ دور 8)
لمعقؿ، فال يجدي معيـ أسموب  افييـ، وصاروا أكثر استقالاًل واحتكامً  التربية العائمية يخبو أثره

اإلمالء بؿ اإلقناع. ويبدو ىنا أف اختيار الناس لمديف الحؽ )اإلسالـ( أو استعدادىـ لتقبمو في 
شتى أسقاع األرض سيكوف بعد االحتكاـ إلى العقؿ بعد تحريره مف كؿ المؤثرات العقدية 

ييا آباؤىـ وأجدادىـ؛ وىذه مزية مف مزايا تحرير العقؿ. وقد دخؿ معظـ والثقافية التي كاف عم
الجيؿ الجديد مف الغرب نتيجة ذلؾ مرحمة الالدينية، فتراىـ غير متدينيف وغير مقتنعيف 
بمسحيتيـ بعد أف حكمت عقوليـ في عصر التقدـ واالنفتاح بعدـ عقالنيتيا، ولو عرض 

 في ىذه المرحمة لتقبموه. اومقنعً  اصحيحً  اعمييـ اإلسالـ عرضً 
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 تعميق عمى أوراق العمل المقدمة في المحور الثالث )التطبيق(
 ضمن ورشة عمل )مستقبل االقتصاد اإلسالمي(

 7137نكفمبر  31-37 – ق3311ذك الحجة  72-73
 معيد االقتصاد اإلسالمي، جامعة الممؾ عبدالعزيز، جدة

 
 د. محمد بن إبراىيم السحيباني

 مالية اإلسالميةأستاذ كرسي سابؾ لدراسات األسكاؽ ال
 الرياض –جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية 

 
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، نبينا 
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كمف اىتدل بيداىـ كاتبع سنتيـ كسمؾ سبيميـ 

 إلى يـك الديف

 مقدمة:
)مستقبؿ االقتصاد اإلسالمي( كالخاص  تضمف المحكر الثالث في كرشة عمؿ

بمكضكع تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي بحثيف، األكؿ لمدكتكر معبد الجارحي بعنكاف 
)الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ في االقتصاد اإلسالمي( بالمغة اإلنجميزية، كالثاني 

كمة مش -لمدكتكر عبد العظيـ أبكزيد بعنكاف )األزمة المعرفية لالقتصاد اإلسالمي
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لمكرقتيف  االتطبيؽ: تشخيص حالة التمكيؿ اإلسالمي(. كسأقدـ فيما يمي ممخصن 
أعقبو بتعميؽ يتضمف بعض المالحظات ككجية نظر المعمؽ حكؿ تشخيص األزمة 

 المعرفية في التطبيؽ في االقتصاد اإلسالمي. 

 ممخص الورقة األولى:
ر بأزمة، إذ غمب أف تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي يم ايرل د. الجارحي عمكمن 

عميو تطبيؽ التمكيؿ اإلسالمي كفي مجاالت أخرل محدكدة كالزكاة كالكقؼ. بؿ 
يرل أف تطبيقات التمكيؿ اإلسالمي إجماالن ليست مشرفة العتمادىا عمى ممارسات 
مخالفة لقرارات المجامع الفقيية. ثـ قاـ باستعراض تسع فجكات بيف نظرية 

ء التي يرل أىمية ردميا بتضافر جيكد العممااالقتصاد اإلسالمي كتطبيقاتو ك 
 كالممارسيف. كىذه الفجكات ىي:

: أشار إلى شيكع اعتقاد : تقسيم العمل بين الفقياء واالقتصاديين1الفجوة 
خاطئ بأف الفقياء في المعامالت المالية يمثمكف االقتصاديكف المسممكف، عمى 

تي لدل االقتصادييف كالمتمثمة في الرغـ مف عدـ تمتع الفقياء بالميزة النسبية ال
قدرتيـ عمى إدراؾ مقاصد الشريعة في العقكد، بسبب تككينيـ العممي الذم يركز 
عمى تقييـ عكاقب كمآالت التصرفات. كىذا مالحظ مف عممية إصدار الفتاكل التي 
تركز عمى السالمة الشكمية دكف النظر في المأالت )إجازة التكرؽ مع تحريـ الربا(. 

ل أف سبب ىذه الفجكة ىك انتياؾ الفقياء لعمـ االقتصاد دكف تبنييـ لمنيجيتو كير 
مف الشريعة، كيجب بالتالي أف  اأك معرفة أساسياتو . كلكف االقتصاد ليس فرعن 

يككف ىناؾ تكامؿ بيف عمؿ الفقياء كاالقتصادييف بحيث يركز كؿ طرؼ عمى ما 
تدقيؽ السالمة الشرعية لمعقكد،  يتمتع فيو بميزة نسبية أفضؿ: الفقياء في مجاؿ

 كاالقتصاديكف في مجاؿ دراسة مدل تكافؽ مآالتيا مع مقاصد الشريعة.
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 حيث ألمح إلى عدـ كجكد: افتقاد الواقع لنظام اقتصادي إسالمي: 2الفجوة 
تطبيؽ شامؿ لنظاـ االقتصاد اإلسالمي بؿ تطبيقات جزئية في مجاؿ الزكاة 

أف تطبيؽ النظاـ عمى أرض الكاقع عامؿ ميـ في كاألكقاؼ كالتمكيؿ. كبال شؾ 
تطكير كاختبار نماذج اقتصادية كاقعية كمفيدة في التحميؿ االقتصادم كصياغة 

 السياسات الكمية.
: ىذا النمكذج يمكف : غياب نموذج توازن عام في اقتصاد إسالمي3الفجوة 

سكاء كانت حالة أف يعالج تكازف األسكاؽ في حاؿ تبني عقكد المعاكضة اإلسالمية 
أك آجمة باإلضافة إلى عقكد المشاركة كالككالة. كالفجكة ظيرت بسبب تركيز 
النماذج السابقة عمى عقكد المشاركة في الربح كالخسارة فقط المغايرة لنمكذج 
الكساطة المالية السائد الذم يقكـ عمى اإلقراض كاالقتراض. كليذا ال بد مف إعادة 

ؿ باإلضافة إلى المشاركة عقكد المعاكضة اآلجمة تعريؼ عقكد التمكيؿ لتشم
 كالككالة بأجر، مع تعديؿ مفيـك المصرفية ليشمؿ االستثمار كالمتاجرة.

: طبيعة الحاجة لمييئات الشرعية تتغير مع : دور الييئات الشرعية4الفجوة 
مركر الكقت. كسيؤدم تضميف العقكد الشرعية في األنظمة المالية إلى تقميؿ الحاجة 

 .لمييئات الشرعية كاالكتفاء بالخبراء الشرعييف المؤىميف لمتعامؿ مع العقكد الشرعية
مع اتفاؽ فقياء الشريعة غياب منيجية شرعية موحدة وواضحة:  :5الفجوة 

عمى أف سالمة مقتضى العقكد الشرعية يجب تقديمو عمى بحث سالمة إجراءاتيا، 
كاقع حيث يتـ التركيز عمى سالمة إال أنو يمحظ غياب تطبيؽ ىذا المبدأ في ال

اإلجراءات دكف مآالت العقكد. كىك ما يتعارض مع طبيعة التحميؿ االقتصادم 
الذم يركز عمى العكاقب. كليذا ال بد مف تغيير منيجية االجتياد في فقو 
المعامالت بحيث تقدـ المقاصد، كفي ىذه الحالة سيككف لمتحميؿ االقتصاد دكر في 

 تباره اقدر عمى تحديد مآالتيا.لمعامالت باعالحكـ عمى صحة ا
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تركز المصارؼ : معاممة المصارف المركزية لمتمويل اإلسالمي: 6الفجوة 
المركزية عمى مقاييس الصحة المالية المعتمدة عمى الجدارة االئتمانية كىي مقاييس 

عادة ال تفرؽ فييا بيف المصارؼ اإلسالمية كغيرىا. كال ترغب المصارؼ المركزية 
في الدخكؿ في تفاصيؿ األمكر الشرعية كمراقبة ممارسات المصارؼ في ىذا 
شراؼ اكثر فاعمية مف قبؿ المصارؼ المركزية  الجانب. كالمطمكب ىك تنظيـ كا 
لممصارؼ اإلسالمية تراعي فيو خصكصية العقكد الشرعية، كتقيـ سالمة المنتجات 

 اإلسالمية.الشرعية بشكؿ مستقؿ بيدؼ تحسيف سمعة المصرفية 

: تطبيق المصرف المركزي لمتطمبات رأس المال عمى المصارف 7الفجوة 
اختالؼ أصكؿ كخصكـ المصارؼ اإلسالمية عف نظيرتيا التقميدية اإلسالمية: 

يتطمب معاممة مختمفة. حتى ال تعامؿ المصارؼ التقميدية معاممة تفضيمية عمى 
 .حساب اإلسالمية

صككؾ نكع مف األسيـ كلكنيا ُىيكمت منذ ال: الصكوك المعيبة: 8الفجوة 
البداية عمى أنيا بديال لمسندات بمسمى )السندات اإلسالمية(، دكف مراعاة لمقاصد 

 التمكيؿ اإلسالمي. كال بد مف تصحيح ىذا الخمؿ.
ال يكجد حمقة : الفجوة بين السياسة النقدية والتمويل اإلسالمي: 9الفجوة 

سة النقدية ال تزاؿ تقميدية معتمدة عمى أسكاؽ كصؿ بيف االثنيف. فأدكات السيا
كيتطمب ردـ ىذه الفجكة مزيد مف الفيـ كالتحميؿ  الديف كليس أسكاؽ االستثمار.

 السميـ ألدكات التمكيؿ اإلسالمي كتطبيقيا بشكؿ صحيح.
: تقع مسئكلية ردـ ىذه الفجكات عمى عمماء كيف نردم ىذه الفجوات
جيؿ ثاني مف االقتصادييف المسمحيف بالمعرفة االقتصاد. كيتطمب ىذا تككيف 

االقتصادية العميقة كالفيـ الجيد لفقو المعامالت. مع التأكيد عمى أىمية أف يبدأ 
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الجيؿ الثاني مف حيث انتيى الجيؿ األكؿ، كأف يتـ التركيز عمى مكضكعات بحث 
  محددة ذات أكلكية. كمف اآلليات التي يمكف أف تدعـ تطبيؽ ىذا المقترح:

تكفير منح بحثية لطالب دكتكراه يتخصصكف في االقتصاد اإلسالمي،  .3
 عمى أف يتضمف برنامج دراستيـ دراسة فقو المعامالت كمقاصد الشريعة.

طباعة كتكزيع إسيامات مختارة لمرعيؿ األكؿ، خاصة التي يعتقد بأف  .7
أىميتيا. الجيؿ الثاني لـ يطمع عمييا أك لف يعطيا االىتماـ الكافي عمى الرغـ مف 

 كاليدؼ أف يتـ البناء عمييا بدال مف االنطالؽ مف الصفر.

تعييف عدد مف أقطاب الرعيؿ األكؿ أساتذة لتدريس االقتصاد اإلسالمي  .1
 لطالب الدراسات العميا.

مساعدة دكؿ الربيع العربي التي تسعى لتطبيؽ التمكيؿ اإلسالمي لبناء  .3
ض الكاقع بالتدريج؛ لتككف ىذه نمكذج عممي لمتمكيؿ اإلسالمي كتطبيقو في أر 

التجارب المطبقة مجاالن لمدراسة كالتطكير مف قبؿ الباحثيف في االقتصاد كالتمكيؿ 
 اإلسالمي. 
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 ممخص الورقة الثانية:
يرل د. أبك زيد كذلؾ أف االقتصاد اإلسالمي يعاني مف أزمة معرفية كتطبيقية 

ة عف األسئمة التي طرحيا حقيقية. كقد كضح ذلؾ مف خالؿ اإلجابة في البداي
منظـ الكرشة حكؿ المكضكع، ثـ مف خالؿ عرض عشرة أسباب أخرل لألزمة 
المعرفية لالقتصاد اإلسالمي المتجسدة في حالة التمكيؿ اإلسالمي. كيمكف 

 تمخيص أىـ األفكار الكاردة في الكرقة مف خالؿ النقكالت اآلتية:
  إف كاف في إطار المسائؿ ُيقبؿ تعدد نماذج العمؿ المصرفي اإلسالمي

، ال األقكاؿ الشاذة أك التي ال يكجد ليا سند أك تخريج اكاألحكاـ المقبكلة شرعن 
شرعي مقبكؿ، كالعينة أك التكرؽ. كعميو، فإنو يسكغ اختالؼ بعض األحكاـ 
التطبيقية الجزئية في الصيرفة اإلسالمية مف مكاف آلخر، ال أف يككف ذلؾ عمى 

 ؿ العقكد.مستكل المنتجات كأص
  العبرة بطبيعة العقكد، كالتأكِد مف االلتزاـ الشرعي الصحيح بيا، كيقكـ ذلؾ

غير مممكؾ آلخر  اإسالمين  اعمى مصداقيِة المؤسسة، سكاء أكانت نافذة أك مصرفن 
 ، كاستعداِدىا الحقيقي لاللتزاـ بأحكاـ الشريعة.اربكم، أك مممككن 

 ؿ المصرفي اإلسالمي يتعمؽ االنتقادات الشرعية التي يتعرض ليا العم
بالمنتجات، كأدكات الخزينة، كشركط التعامؿ مع األفراد أكثر مف أم شيء آخر، 

 كىذا مما تتساكل فيو جميع نماذج المؤسسات المالية اإلسالمية.
  المؤسسات المالية اإلسالمية ىي مؤسسات ربحية قبؿ كؿ اعتبار، أنشئت

ف فييا، كليست مؤسسات خيرية أك اجتماعية. كقامت لتحقؽ الربح لمالكيا كالمستثمري
كتخدـ المجتمع  اكمع ذلؾ قصّرت ىذه المؤسسات حيث كاف يمكنيا أف تسيـ اجتماعين 

المسمـ عمى نحك ال يثِقؿ كاىميا أك يضّر بيا. كقدـ بعض األدكات كالقنكات المتصكرة 
 .لتحقيؽ ىذه المساىمة بحسب المتاح في المؤسسات المالية اإلسالمية
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  المعارؼ الشرعية اإلسالمية منظكمة متكاممة كمترابطة، ال ينفؾ الجانب
المعرفي االقتصادم منيا عف االجتماعي كالسياسي. كاالقتصاد اإلسالمي أعـ مف 
التمكيؿ اإلسالمي، كالتمكيؿ اإلسالمي أعـ مف التمكيؿ الربحي، لكف ما جرل 

ي، كمف طبيعة التطبيؽ تطبيقو مف ىذا العمـ ال يتجاكز عتبة التمكيؿ الربح
 الجزئي، عمى فرض نجاحو، أنو ال يستقيـ معو الحكـ بنجاح التجربة ككؿ.

  أسيـ في كجكد األزمة في التطبيؽ عدـ النضكج المعرفي لمعمـ، كمحاكلة
التطبيؽ قبؿ استكماؿ اإلطار النظرم لمفرع المعرفي، بدليؿ تضاد التفسيرات 

 قبمو حتى الطبيعة المرنة لمعمـك المعرفية.كتناقضيا في ىذا الفّف عمى نحك ال ت

  كاقع أكثر المقاءات كالمجامع العممية كالمؤتمرات أنيا لـ تسيـ مف حيث
الجممة في حؿ األزمة المعرفية لالقتصاد اإلسالمي، كلـ تؤد دكرىا المفترض منيا. 
كيغمب عمى المؤتمرات كالمنتديات أف تتكرر فييا ذات األسماء، إذ يسعى 

كف خمؼ األسماء ذائعة الصيت، كىؤالء لكثرة أشغاليـ ال يككف لدييـ الكقت المنظم
كالفراغ لتقديـ كرقات جدية كجديدة، بؿ يكرركف أنفسيـ حيث حّمكا كارتحمكا، كتذىب 
أكثر ميزانية المؤتمر في استضافتيـ، كذلؾ عمى حساب المجديف مف الشباب، 

 كالمتحمسيف لإلسياـ بالمفيد كالجديد.

 رات التي تعقدىا شركات تنظيـ المؤتمرات ألغراض تجارية كالتي المؤتم
في الفترة األخيرة تركت آثار معرفية سمبية بالغة، ألف مف شأنيا أف  اشاعت كثيرن 

بعينو يمميو كاقع  اتخضع إلمالءات الرعاة كتفرض عمى الفكر المعرفي اتجاىن 
 السكؽ المحككـ بالربحية كالمصالح المادية.

 لمصرفي اإلسالمي دكف تنظيـ داخمي، كال سيما في الجانب ترؾ العمؿ ا
 الشرعي الرقابي، مع أف نتائج عدـ تنظيمو بالغة الخطكرة كال تخفى عمى عاقؿ.
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  صار يتردد في أركقة المجالس الفقيية لمصيرفة اإلسالمية مصطمح
 "السياسة الشرعية" في إطار تسكيغ بعض تطبيقات المعامالت المالية.

 ت المعرفية المتصمة باالقتصاد اإلسالمي أنو لـ يتمؽ النقد مف السمبيا
الكافي في بداياتو، بؿ تأخر ىذا النقد إلى زمف قريب بعد أف تجذرت معامالت 
مشبكىة في العمؿ المصرفي اإلسالمي. كمف المشكالت المرتبطة بالنقد عدـ 

مي ليذا الفرع االستعداد لتقبمو، كرفضو عمى قمتو مف قبؿ المعنييف بالتطبيؽ العم
 عمى أشخاصيـ. االمعرفي، أم التمكيؿ اإلسالمي، كعّده ىجكمن 

  .أخذت النصكص عمى ظكاىرىا عمى نحك عّطؿ حكمة التشريع كمقاصده
كىذا ما نراه في كثير مف الرؤل الفقيية في مسائؿ التمكيؿ اإلسالمي، فبعضيا 

الشكمية التي كردت يقـك عمى الحكـ بحؿ المعاممة باعتبار استيفاء شركط الصحة 
 بيا النصكص دكف اعتبار جكىر المعاممة كمآالتيا.

  قامت العالقة بيف الييئات الشرعية كبيف المؤسسات التي تعمؿ فييا عمى
أساس غريب عف فكر الشريعة، كىك االرتباط المصمحي المادم المباشر بيف 

ار األحكاـ التي تمتـز لمفئة األكلى عف إصد اىاتيف الفئتيف، فتدفع الفئة الثانية أجرن 
 بيا تمؾ المؤسسات.

  بسبب شيكع الجيؿ في صفكؼ عامة الناس بالديف، لـ يككنكا قادريف عمى
إدراؾ محؿ الخمؿ في منظكمة العمؿ المصرفي اإلسالمي كممارسة النقد الالـز 
إلصالح ذلؾ، مع شديد الحاجة إلى مكقؼ حاسـ مف العامة في ظؿ غياب 

 ميا كتقصير عمماُء الشريعة بشكؿ عاـ.السمطات الرقابية الع

  الرأم المخالؼ الشاذ إذا كثر أنصاره يّصير المسألة في األذىاف مف قبيؿ
 المختمؼ فيو، ككأنو كالخالؼ الذم يجرم بيف المذاىب الفقيية المعتبرة.
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 التعميق
حدد كؿ مف د. الجارحي كد. أبك زيد بدقة مكامف الخمؿ في تطبيقات التمكيؿ 

 ، كيتفؽ المعمؽ مع أبرز ما ذكره الباحثاف، كبخاصة النقاط اآلتية:اإلسالمي
 فقدان زخم البحث في االقتصاد اإلسالمي وتطبيقاتو

إذ يمحظ المتابع بسيكلة أف البحث في االقتصاد اإلسالمي لـ يتطكر خالؿ 
الماضية إلى المستكل المأمكؿ، كفقد الزخـ بعد مركر سنكات  السنكات الثالثيف

ىػ. 3141قميمة عمى عقد المؤتمر العالمي األكؿ لالقتصاد اإلسالمي بمكة في عاـ 
كيدؿ عمى ذلؾ أف إشكالية منيجية البحث في االقتصاد اإلسالمي، كاألسئمة التي 

يف أنفسيـ. فمك ال تزاؿ مكضع جدؿ بيف الباحث ا( عامن 11طرحت حكليا منذ )
تحقؽ تقدـ مممكس في مجاؿ عمـ االقتصاد اإلسالمي كتطبيقاتو لحمت كثير مف 
اإلشكاالت الجدلية حكؿ المنيجية. كيعكد السبب في فقداف البحث في االقتصاد 
اإلسالمي لزخمو، مف كجية نظرم، إلى ككف البحث في االقتصاد اإلسالمي في 

مف دعـ، حيث يتكجو الدعـ لمبحث العممي الدكؿ اإلسالمية لـ يمؽ ما يستحقو 
المحدكد في ىذه الدكؿ عادة إلى المجاالت التقنية كالعمكـ الطبيعية، ككأف تطكير 
العمكـ االجتماعية كمنيا االقتصاد ليس لو أىمية استراتيجية، عمى الرغـ مف أف 
اد تطكر العمكـ الطبيعية كالتقنية يعتمد بشكؿ كبير عمى تطكر تطبيقات االقتص

اإلسالمي التي تسيـ بشكؿ مباشر في تطكير المؤسسات كالصيغ الكفيمة بتحكيؿ 
 كثير مف المخترعات كاالبتكارات التقنية إلى منتجات تجارية.

 التركيز عمى جانب التمويل اإلسالمي
ضمف مجاؿ االقتصاد اإلسالمي كاف التركيز عمى البحكث في مجاؿ 

ة أك بعبارة أشمؿ التمكيؿ اإلسالمي. ككاف المصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسالمي
ىذا التركيز ردة فعؿ طبيعية لتطكر صناعة المصارؼ كالتمكيؿ اإلسالمي عمى 
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أرض الكاقع كحاجتيا الماسة إلى استصدار اجتيادات فقيية كتطكير منتجات مالية 
 اجديدة. كيمحظ في ىذا الصدد أف البحكث في مجاؿ التمكيؿ اإلسالمي تأثرت كثيرن 
بالضغكط الكبيرة مف المؤسسات المالية الساعية لتطكير منتجات مالية تفي بالحد 

كغير  ااألدنى مف المتطمبات الشرعية، ما أسيـ في تطكير منتجات مرجكحة شرعن 
. بؿ تطكر األمر إلى ما ىك أسكأ مف ذلؾ عندما طكرت ىذه اكفؤ اقتصادن 

يقيا عمى الرغـ مف صدكر المؤسسات منتجات تقكـ عمى الحيؿ، كاستمرت في تطب
 قرارات بتحريميا مف قبؿ المجامع الفقيية المعتبرة. 
 قمة الباحثين الجدد في مجال االقتصاد اإلسالمي

مف خالؿ األسماء المشاركة في المؤتمرات العممية المتخصصة في التمكيؿ 
يمحظ ىيمنة أسماء الركاد كمف عاصرىـ مف الباحثيف في االقتصاد  اإلسالمي

سالمي، كقمة عدد الباحثيف الجدد في ىذا المجاؿ. كربما يعكد السبب في ذلؾ اإل
مرة أخرل إلى النمك اليائؿ لصناعة التمكيؿ اإلسالمي كالتي استقطبت الككادر 
المتميزة مف خريجي برامج االقتصاد اإلسالمي، ما حـر برامج الدراسات العميا 

إعداد أبحاث متميزة في مجاؿ  كمراكز البحث مف قدراتيـ المتميزة في مكاصمة
 االقتصاد اإلسالمي.

كمف المالحظات العامة عمى الكرقتيف أنيما ركزتا عمى الفجكة في التطبيؽ  
في جانب التمكيؿ اإلسالمي كليس االقتصاد اإلسالمي، فمـ تتطرؽ الكرقتاف لمفجكة 

مة اإلسالمية. في تطبيقات الزكاة أك الكقؼ أك مكافحة الفقر كالبطالة كالمالية العا
كعمى الرغـ مف أف األفكار التي عرضت في الكرقتيف تنطبؽ إلى حد كبير عمى 
جميع قطاعات التمكيؿ اإلسالمي إال أف الكرقتيف ركزتا ضمف التمكيؿ اإلسالمي 
عمى المصرفية اإلسالمية، كلـ تتطرقا مثالن لمفجكة في التطبيقات المتعمقة باألسكاؽ 

 لى الصككؾ( أك التأميف التعاكني.المالية )عدا اإلشارة إ



 331     تعميؽ عمى أكراؽ العمؿ المقدمة في المحكر الثالث )التطبيؽ(: محمد بف إبراىيـ السحيباني          
 

 

كقد يغفمنا ىذا التركيز عف خمؿ كاضح في تطبيقات التمكيؿ اإلسالمي كىك 
غياب التنكع في المؤسسات المالية اإلسالمية. فقطاع التمكيؿ المصرفي نفسو 
يمكف أف يتنكع ليشمؿ المؤسسات المالية التعاكنية المتخصصة في االدخار 

دد مف األىداؼ االجتماعية بشكؿ أفضؿ، باإلضافة إلى كالتمكيؿ التي تحقؽ ع
مؤسسات التمكيؿ متناىي الصغر. كما لكحظ التركيز في مجاؿ األسكاؽ المالية 
غفاؿ ترتيبات التمكيؿ األخرل التي تتـ في  اإلسالمية عمى الصككؾ كاألسيـ، كا 

ضيا أقرب كالتي يككف بع Over The Counterالسكؽ المالية المكازية )=المفتكحة( 
. فعمى Venture Capitalلركح التمكيؿ اإلسالمي مثؿ تمكيؿ رأس الماؿ الجرمء 

الرغـ مف األىمية الكبرل لمثؿ ىذه األسكاؽ المكازية في التمكيؿ اإلسالمي بسبب 
القيكد الشرعية الصارمة عمى تداكؿ الديكف كبعض الحقكؽ المالية، كالتي تقيد 

كتداكليا في األسكاؽ المالية، فمـ تحظ  بشكؿ كبير مف فرص تكريؽ الحقكؽ
المنتجات في ىذه األسكاؽ بأىمية كافية إذ ركزت المؤسسات المالية استثماراتيا 
في األسيـ كالصككؾ المتداكلة، كأغفمت مجاالت االستثمارات البديمة مثؿ األسيـ 

 الخاصة كسكؽ رأس الماؿ الجرمء. 
كاؽ المالية التكجو الذم أشار كما يمحظ في مقاـ الحديث عف تطبيقات األس

إليو د.الجارحي نحك ىيكمة الصككؾ لتصبح مماثمة لمسندات؛ كالذم أضعؼ مف 
حكافز المؤسسات المالية اإلسالمية لتطكير منتجات إسالمية ىجينة تجمع بيف 
بعض خصائص األسيـ كالسندات مثؿ األسيـ التفضيمية أك الممتازة. فكما أشار 

تقع خصائص األسيـ التفضيمية التقميدية بالنسبة ق( 3311الزرقا كالسحيباني )
لحامميا كبالنسبة لمصدرىا بيف سندات الديف الربكم كاألسيـ العادية، كتسمى 

فمف السيؿ لمف يريد خصائصيا الحصكؿ عمييا بمزيج مناسب  hybridاليجيف 
فإف ، امف السندات الربكية كاألسيـ العادية. كحيث أف ىذا المزج ممتنع شرعن 

ميما ليس لو بدائؿ  ا، سيجعميا منتجن اىندسة أسيـ تفضيمية إسالمية مقبكلة فقين 
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 اقريبة في سكؽ إسالمية. كبعبارة أخرل، يمكف لألسيـ التفضيمية أف تؤدم دكرن 
في اقتصاد إسالمي يحـر السندات بفائدة؛ إذ تستطيع أف تقدـ ألية شركة  اىامن 

يد تكظيؼ مدخراتو، أداة مالية أقؿ مخاطرة خاصة تريد أف تتمكؿ، كألم مستثمر ير 
مف األسيـ العادية لطرفي الصفقة؛ إذ أف خطر اإلفالس فييا أقؿ عمى الشركة، 
كخطر التقمبات أقؿ عمى المستثمر، كبالتالي تككف أكثر جاذبية لممستثمريف الذيف 

 يرغبكف في التضحية ببعض العكائد لتحقيؽ مخاطر أقؿ.

ك زيد عند الحديث عف المسئكلية االجتماعية ذكر د. ابمف جية أخرل 
 اممؤسسات المالية اإلسالمية أنيا قصّرت حيث كاف يمكنيا أف تسيـ اجتماعين ل

كتخدـ المجتمع المسمـ عمى نحك ال يثِقؿ كاىميا أك يضّر بيا. كقدـ بعض األدكات 
 كالقنكات المتصكرة لتحقيؽ ىذه المساىمة بحسب المتاح في المؤسسات المالية

. كأرل أال . اإلسالمية كفي رأيي أف ىذا فيو إلزاـ لممؤسسات المالية بما ال يمـز
تطالب ىذه المؤسسات بأكثر مف االلتزاـ بالضكابط الشرعية )التي تجاكزتيا مع 
األسؼ في عدد مف منتجاتيا(؛ ألف ىذا االلتزاـ يضمف بطريقة غير مباشرة تحقؽ 

لح العامة المتعمقة باالستقرار االقتصادم. العديد مف األىداؼ االجتماعية كالمصا
كيجب ال ُتحّمؿ مؤسسات التمكيؿ اإلسالمي بمسؤكلية اجتماعية أكثر مما تحمؿ 
بو نظيرتيا التقميدية، خاصة كأف التنظيمات الحالية تعامؿ المؤسسات المالية 

تفعيؿ التقميدية معاممة تفضيمية. كالحؿ األمثؿ لمكفاء باألىداؼ االجتماعية يككف ب
المؤسسات المالية غير الربحية مثؿ األكقاؼ باإلضافة إلى تضميف السياسة 
النقدية أبعاد اجتماعية؛ إذ يمكف تعزيز البعد االجتماعي لمسياسة النقدية مف خالؿ 
دعـ مبادرات المصارؼ لتطكير منتجات مالية تمكف عمالء المصارؼ مف إقراض 

رؼ، كتككف مكجية لتمكيؿ المشاريع جزء مف مدخراتيـ لصناديؽ تديرىا المصا
 (.ىػ3372الصغيرة لمفقراء )انظر عمى سبيؿ المثاؿ مقترح الزرقا، 
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كبناء عمى ما تقدـ نعرض فيما يمي لعدد مف األىداؼ االستراتيجية لمنيكض 
بالبحكث التطبيقية في مجاؿ االقتصاد اإلسالمي التي ينبغي التركيز عمييا في 

 ع الراىف لتطبيقات االقتصاد اإلسالمي:ضكء التحميؿ السريع لمكض
 زيادة الدعم الموجو لمبحث في االقتصاد اإلسالمي وتطبيقاتو

أسيمت قكل السكؽ في تخصيص الجزء األكبر مف المكارد البحثية نحك 
مجاؿ التمكيؿ اإلسالمي، في حيف لـ يحض مجاؿ االقتصاد اإلسالمي األكسع 

األمكاؿ العامة كالكقفية لدعـ األبحاث بدعـ مماثؿ، ما يقتضي تخصيص مزيد مف 
 لمعالجة اليادفة التطبيقية في االقتصاد اإلسالمي، كخاصة في المجاالت

 كالفقر، اإلسالمية كالبطالة، مف البمداف اكثيرن  تكاجو التي المعاصرة المشكالت
 كالمالية كالزكاة، الكقؼ، الديكف، كأزمات المالية، األسكاؽ كتقمبات كالتضخـ،

 اإلسالمية. مةالعا
 التمويل اإلسالمي تحسين جودة منتجات

بالضغكط الكبيرة مف المؤسسات  اتأثرت منتجات التمكيؿ اإلسالمي كثيرن 
المالية الساعية لتطكير منتجات مالية تفي بالحد األدنى مف المتطمبات الشرعية، 

لميـ . كمف ااكضعيفة الكفاءة اقتصادن  اما أسيـ في تطكير منتجات مرجكحة شرعن 
 تمبي جديدة إسالمية مالية منتجات تعديؿ ىذا الكضع مف خالؿ دعـ تصميـ

 المالية األسكاؽ في المختمفة االقتصادية لمفئات الحالية كالمستجدة االحتياجات
الشرعية. كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ دراسة  المقاصد كالضكابط مع كمتكافقة

كيفية التحكؿ إلى أساليب التمكيؿ األسباب الحقيقية لمتكسع في أدكات الديف، ك 
( كدعـ خيار استقالؿ الييئات الشرعية 7131المعتمدة عمى المشاركة )الزرقا، 

عف المؤسسات المالية اإلسالمية، كتغيير منيجية االجتياد في فقو المعامالت 
بحيث تعتمد عمى تكامؿ دكر الفقياء في تدقيؽ السالمة الشرعية لمعقكد مع خبرة 

 يف في دراسة مدل تكافؽ مآالتيا مع مقاصد الشريعة.االقتصادي
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 تكوين جيل جديد من الباحثين في االقتصاد والتمويل اإلسالمي
لقمة الكفاءات البحثية الشابة في مجاؿ بحكث االقتصاد كالتمكيؿ  انظرن 

اإلسالمي، فمف األىمية بمكاف التركيز عمى تطكير جيؿ جديد مف الباحثيف في 
مي. كباإلضافة إلى ما اقترحو د. الجارحي، أرل أف مف أىـ االقتصاد اإلسال

كسائؿ تككيف جيؿ جديد يبني عمى إسيامات الجيؿ السابؽ ىك دعـ مشاريع تأليؼ 
الكتب الدراسية كزيادة منافذ النشر مف خالؿ إصدار مجالت عممية محكمة جديدة، 

 تصاد اإلسالمي.كمنح جكائز عممية سنكية متنكعة لمباحثيف الشباف في مجاؿ االق

كيحظى مشركع تأليؼ الكتب الدراسية مف كجية نظرم بأىمية كبيرة ألننا ال 
نزاؿ نعاني مف عدـ تنظيـ المعرفة المتخصصة حكؿ االقتصاد اإلسالمي كفركعو. 
فعمى الرغـ مف مضي فترة طكيمة عمى الدعكة لتعميـ االقتصاد اإلسالمي إال أنو لـ 

المتخصصة المتراكمة في االقتصاد كالتمكيؿ  يتـ حتى اآلف تنظيـ المعرفة
اإلسالمي. كىك مطمب ميـ كيجب أف يككف سابقا الستحداث البرامج الدراسية. 
كأشير في ىذا الصدد لتجربة األكاديمية العالمية لمعمـك الشرعية )إسرا( في تأليؼ 

ـ(، كالى تجربة 7133كتاب دراسي متخصص في النظاـ المالي اإلسالمي )إسرا، 
معيد االقتصاد اإلسالمي بجامعة الممؾ عبدالعزيز في عقد عشرة لقاءات لرؤساء 
أقساـ االقتصاد لدعـ كجيكد تدريس مختمؼ المكاد االقتصادية مف منظكر 
إسالمي، كمتابعة تحسيف كتطكير مقررات االقتصاد اإلسالمي، كالتي نأمؿ أف 

المعرفة المتراكمة حكؿ  تنتيي بتطكير كتب دراسية ذات جكدة عالية تسيـ في نقؿ
 االقتصاد اإلسالمي عبر األجياؿ. 

كفي النياية أشير إلى أف األزمة التي يعاني منيا االقتصاد اإلسالمي ليست 
خاصة بو بؿ ىي عامة كتشمؿ االقتصاد التقميدم الذم سار االقتصاد اإلسالمي 

ف نكسع آفاقنا عف الكاقع. كعميو ينبغي أ افي ركبو عندما أكغؿ في التجريد بعيدن 
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عند دراسة خيارات التطكير لتشمؿ إسيامات المدارس األخرل في االقتصاد 
األقرب لالقتصاد اإلسالمي كالتي تتسـ بكاقعية أكثر مف المدارس الحالية المسيطرة 

 ق(.3311)انظر عمى سبيؿ المثاؿ السكيمـ، 
 

 المراجع
ة لألسيم التفضيمية: المبررات صيغة شرعيق(، 3311أنس كمحمد السحيباني )محمد الزرقا، 

، بحث مدعـك مف كرسي سابؾ لدراسات األسكاؽ المالية االقتصادية واألسس الفقيية
 اإلسالمية.

، الوقف المؤقت لمنقود لتمويل المشروعات الصغرى لمفقراءق(، 3372أنس )محمد الرزقا، 
  بحث مقدـ لممؤتمر الثاني لألكقاؼ، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.

، والتمويل ااألزمة المالية العالمية: المديونية المفـرطة سببً ـ(، 7131أنس )محمد الزرقا، 
بحث قدـ لمؤتمر: األزمة المالية المعاصرة مف منظكر اقتصادم اإلسالمي بدياًل، 

الذم نظمو المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي بالتعاكف مع جامعة العمـك  ، إسالمي
 اف.اإلسالمية العالمية، عمّ 

االقتصاد اإلسالمي في عالم مركب: دراسة استطالعية باستخدام (، ىػ3311السكيمـ، سامي )
 المالية اإلسالمية.سات األسكاؽ ، كرسي سابؾ لدراالمحاكاة عمى مستوى الوحدة

 


