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 انطالقتنا؟ ل نحن بحاجة إ مراجعة

  
  بلعباسسعيد عبدالرزاق 

  باحث بمعهد االقتصاد اإلسالمي
  اململكة العربية السعودية –جدة  –جامعة امللك عبدالعزز 

  

شاء   علم االقتصاد أمل نحن بـحاجة إ أسلمة  املستخلص: إ إ
السؤال الذي تـمخض عن نقاشات املؤتمر العال  ذا علم جديد؟

رون  -األول لالقتصاد اإلسالمي  ذا  - والذي غفل عنھ الكث لم يوقع 
جديد من املعرفة  فخ االستقطاب األيديولو فحسب، وإّنما  الفرع ا

ن ن املنظور .   أوقعھ أيضًا  مأزق االستقطاب ب االقتصادي والفقه
ا العالم منذ أربعة عقود، تدعو الورقة إ  ظّلِ التحوالت ال شهد

تمام ذا االستقطاب لال شّية ال تواجھ  تجاوز  باملشكالت املع
عيدًا عن خرافة  املجتمعات املسلمة، ودراسة كل مجتمع ع ِحَدة 

زة جا ري والوصفة ا ل ال  .ا

  مقدمة
معهد االقتصاد  "مستقبل االقتصاد اإلسالمي" ال نظمها سياق ورشة 

ر  ١٣-١٢اإلسالمي   ستحضر ما تمخض عن  م،٢٠١٣نوفم لعّل من املفيد أن 
النقاشات ال دارت  املؤتمر العال األول لالقتصاد اإلسالمي الذي نظمتھ 

تال بمكة املكرمة   ن ركونت راير  ٢٦-٢١جامعة امللك عبدالعزز  فندق ان ف



اس                                ٢١٢  عبدالرزاق سعید بلع

جدد الذين توالوا ع ١٩٧٦ ن ا رين من الباحث ان الكث م، والذي غاب عن أذ
ذا التخصص الذي ال يزال  مرحلة الطفولة رغم كّل ما قيل عنھ؛  خدمة 

ل نحن بـحاجة إ أسلمة علم االقتصاد أم  : ص ذلك  السؤال التا ت إ  و
شاء علم جديد؟ ل ن إ عبارة أخرى:  حن بحاجة إ إعادة صياغة علم أو 

ها اإلسالم منذ  االقتصاد أم إ الكشف عن املبادئ واألصول االقتصادية ال جاء 
  ؟)١(أربعة عشر قرناً 

لة البحث  مش
ري الذي تمخض عن نقاشات  جو لة البحث  أّن السؤال ا ّ مش تتج

التخصص برمتھ من حيث املؤتمر العال األول لالقتصاد اإلسالمي أّثر ع مسار 
ستد إعادة الّنظر  املوضوع  ظّل التحوالت ال  ر والتطبيق. مّما  التنظ
ل نحن بـحاجة إ   : ا العالم منذ أربعة عقود انطالقًا من السؤال التا شهد

ناول  شّية ال تواجھ املجتمعات املسلمة، أم إ خطاب  تخصص ي املشكالت املع
 ر حول إيجاد بديل للنظام االقتصادي السائد؟أيديولو يتمحو 

و: مية، و تمخض عنھ سؤال ال يقل أ ل نحن بحاجة إ دراسة  و
ل  مشكالت كل مجتمع ع ِحَدة، أم ري يص ل شغل بإيجاد حل  أن ن

ها ال تتجسد  موارده املادّية  غض النظر عن خصائص كل واحد م املجتمعات 
ر املادّية؟   وغ

داف    البحثأ
س البحث إ إعادة النظر  السؤال الذي تـمحورت حولھ بطرقة أو 

ة والتطبيقّية.   أخرى حركة االقتصاد اإلسالمي منذ أربعة عقود من الناحّية النظرّ

                                                            
ب االقتصادي  اإلسالم، ضمن كتاب ١٩٨٠]١٩٧٦([ ) محمد شو الفنجري ١( م). املذ

"االقتصاد اإلسالمي"، بحوث مختارة من املؤتمر العال األول لالقتصاد اإلسالمي، جدة: 
  .٨١- ٨٠املركز العال ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، ص 
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مّية البحث   أ
رة االقتصاد اإلسالمي بنا ء ع  مّية البحث  ضرورة مراجعة مس تكمن أ

ر العال األول لالقتصاد اإلسالمي، ولم يول لھ سؤال تـمخض عن نقاشات املؤتم
تمام  حدود ما تّم    عليھ ح اآلن من بحوث ودراسات. االطالعاال

  من البحث
ر حركة  يرتكز البحث ع املن الوصفي محوُّ

َ
ر تـ املس لتحليل وتفس

  االقتصاد اإلسالمي حول السؤال السالف الذكر.

  أدبيات البحث

شا ء علم اقتصاد جديد ُطرِح قبل املؤتمر العال األول إّن موضوع إ
ن. )٣(، وبعده أيضاً )٢(لالقتصاد اإلسالمي   ، فهو ال يقتصر ع املسلم

ة اإلسالمية  أما موضوع أسلمة علم االقتصاد أو إعادة صياغتھ وفق الرؤ
عده سان، فلم يطرح إال أثناء املؤتمر أو  ياة واإل ون وا   . )٤(لل

                                                            
(2) Evgenii Alexeyevich Preobrazhensky (1965). The New Economics, Oxford: 

Clarendon Press; Henri Bartoli (1954). Pour une nouvelle Science économique, 
Esprit, No. 216 (7), Juillet, pp. 99-108. 

(3) Jean-François Bougeard (2016). Pour une nouvelle Science économique, Paris, 
Editions Apogée ; Dasgupta Partha, Paul A. David (1994). Toward a new 
economics of science, Research Policy, Volume 23, Issue 5, September, pp. 487-
521; Amitai Etzioni (1988). Moral Dimension: Toward a New Economics, New 
York: The Fee Press. 

(4) Zubair Hasan (1998). Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda, 
IIUM Journal of Economics and Management, Vol. 6, No. 1, pp. 1-40; Sorhab 
Behdad (1995). Islamization of economics in Iranian universities, International 
Journal of Middle East Studies, 27 (2), pp. 193-217, Muhammad Nejatullah Siddiqi 
(1989). Islamizing economics, in Toward Islamization of disciplines, Herndon: 
International Institute of Islamic Thought, pp. 253-261; Arif, Muhammad (1987). 
The Islamization of Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm 
Building: The General Case of Social Science with a Special Focus on Economics, 
The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 4, No. 1, September, pp. 51-
71; Abbas Mirakhor (1987). Islamization of the Disciplines: Muslim Scholars and 
the History of Economics, The American Journal of Islamic Social Sciences, pp. 
245-275. 
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ر  ر ع التفك سمية أم عدم الو بأثر التعب لة ال   مش

سمية  ل  سمية:  ن موضوع ال تمام الباحث من املسائل ال جلبت ا
عة، كما يقول  ست جامعة ما االقتصاد اإلسالمي كانت موفقة، أم  ل
ذا املبحث ترف  ن: فئة ترى  ذه املسألة إ فئت املنطقيون. وانقسم الباحثون  

وفكر  ره " عت لمة.  ي ال جدوى منھ، وفئة أخرى  لة" بأتم ِّمع لل   املش

ست    سمّية  نتاج ول عد إمعان الّنظر  املوضوع ات أّنھ إذا كانت ال
ها،  ضوء لها وغّضِ الطرف ع مكن تجا

ُ
بًا لھ، فإّنھ من املباحث ال ال يـ  س

سياقھ  ر  الثقا واالجتما وعدم و  التارالنظرات ال تـميل إ ربط التعب
ون أّن  عض الّلغو يل املثال، أو  ل. ع س ُجَمل عض اعتباره مجّرد ش  ا

ّية ِبـ: )٥(إنجاز ما يتم التلفظ بھ تدفع إ رة توسم  األدبيات اإلنجل ، و ظا
"performativity ."  

مِكن لعبارة "االقتصاد اإلسالمي" أن
ُ
ذا املنظور يـ ن  من  ر ب تحصر التفك

ما: ن،  ن أساسي    قطب

  و ما يتجسد  العبارة الشائعة ال إّن االقتصاد جزء من اإلسالم، و
ناقلها الباحثون منذ عقود : "إّن االقتصاد اإلسالمي قديم ِقَدم اإلسالم نفسھ"  . )٦(ي

 و و ما يتجسد  عبارات من قبيل: "علم  إّن االقتصاد  علم حديث، و
االقتصاد من وجهة إسالمية"، "علم االقتصاد من منظور إسالمي"، "علم 
ص  فكرة إعادة صياغة علم االقتصاد وفق القيم  ة"، وتت االقتصاد من زاو

سان)٧(اإلسالمّية ياة واإل ون وا   .)٨(، أو النظرة اإلسالمية لل
                                                            

(5) John Langshaw Austin ([1962]1970). Quand dire c'est faire, Paris: Seuil, translated 
from English by Gilles Lane. How to do things with Words, Oxford: Urmson. 

  .٧٢املرجع السابق، ص  م).١٩٨٠]١٩٧٦) محمد شو الفنجري ([٦(
م). االقتصاد اإلسالمي، ضمن كتاب "االقتصاد ١٩٨٠]١٩٧٦) محمد أحـمد صقر ([٧(

اإلسالمي"، بحوث مختارة من املؤتمر العال األول لالقتصاد اإلسالمي، جدة: املركز 
  .٢٥العال ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، ص 
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ن االق ر ب مِكن لعبارة "االقتصاد اإلسالمي" أن تحصر التفك
ُ
ـ تصاد و

ن ( ل ن - أ) و(أ-١والفقھ، كما يظهر من خالل الش ع املشارك ناوالن توز ب) اللذان ي
العال األول لالقتصاد اإلسالمي بحسب التخصص العل من حيث   املؤتمر

ة، حيث استأثر االقتصاد ( سبة املئو جم وال والدراسات اإلسالمية  %)٦٠ا
س %). مّم ٨١%) بحصة األسد (٢١والشرعية ( ر رئ عليق محمد عمر الزب ا يؤكد 

ر من أقطاب علماء الشرعة ذا املؤتمر عدد كب  املؤتمر : "لقد شارك  
م ع مائ أستاذ وعالم وفدوا من قارات األرض ومن كّل  واالقتصاد، زاد عدد

ن)٩(أرجاء العالم اإلسالمي"  املؤتمر إ إعداد جيل من  . لذلك دعا أحد املشارك
ن الثقافة البا ن "الثقافة اإلسالمية الفقهية الواسعة وب ن يجمعون ب حث

 . )١٠(االقتصادية الفنية املعاصرة"

صة: علم اجتماع  وتتقاسم تخصصات أخرى من العلوم االجتماعية با ا
ندسة (٧%)، علوم سياسية وتربية (٨( %)، تارخ ٢%)، قانون وفلسفة (٣%)، 

افة (  %).١و

                                                                                                                                                  

 االقتصاد اإلسالمي، ضمن كتاب م). مفهوم ومن١٩٨٠]١٩٧٦) مناع خليل قطان ([٨(
"االقتصاد اإلسالمي"، بحوث مختارة من املؤتمر العال األول لالقتصاد اإلسالمي، جدة: 

  .١٣٢املركز العال ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، ص 
ر ([٩( س املؤتمر العال ١٩٨٠]١٩٧٦) محمد عمر الزب ر رئ م). كلمة الدكتور محمد عمر الزب

لالقتصاد اإلسالمي، ضمن "االقتصاد اإلسالمي"، بحوث مختارة من املؤتمر العال األول 
  .٩األول لالقتصاد اإلسالمي، جدة: املركز العال ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، ص 

  .٧٥م). املرجع السابق، ص ١٩٨٠]١٩٧٦) محمد شو الفنجري ([١٠(
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من حیث  بحسب التخصص العلميتوزیع المشاركین . أ)-١(الشكل 
 الحجم

من حیث  بحسب التخصص العلميتوزیع المشاركین . )ب-١(الشكل 
 النسبة

 املصدر: من إعداد الباحث

  

  مسألة خلقية ال بد من طرحها
ر أثر ع الفعل، فهذا يطرح مسألة خلقّية تتمثل   إذا كان لبعض التعاب
لمة. فمن يتحّمل آثار تمحور حركة االقتصاد اإلسالمي حول السؤال:  مسؤولية ال

شاء علم جديد؟ ل نحن بـحاجة إ أسلمة علم االقتصاد أم   إ إ

يھ بھ لها والتن لقّية ال قلما يتم الت ها جديرة بأن تحظى  ذه املسألة ا عل
ن  الّلسانيات االجتماعّية أو علم االجتماع الّلغوي لربط امللفوظ  تمام الباحث با

. السياس الفرس ومثلما قال  بآثاره ع التصّور الذ والسلوك االجتما
سو  رب أخطر من أن ١٩٢٩-١٨٤١() Georges Clémenceau(جورج كليمو م) إّن ا

رك للعسكر مت ن، أو  ، فإّن )١١(ن وحد رك لالقتصادي االقتصاد أخطر من أن ي
ھ لهم. فاألمانة العلمّية  رام والتقدير الذي نكنُّ ن معًا، مع كل االح الفقهاء، أو للفئت

ها وإبالغها ت من  م أخالق طالب العلم ال أجـمع   تلقي املعرفة والتث من أ
ها علماء األنام قديمًا وحديثًا. ق ذا الصدد: "فإن عل ن   ضر حس ال محمد ا

                                                            
(11) ‘La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires’. 
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ة علومها  أن  ة علومها، و فالح األمة  صالح أعمالها، وصالح أعمالها  
ون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون"  .)١٢(ي

ياة  كمة السابقة عدم ترك مبحث كيفية تنظيم ا من مستلزمات ا
غض النظر عن ت ن  شية لنخبة من املثقف فهو يقع ع عاتق  خصصهم،املع

وناتھ وفئاتھ ّل م   كّل بحسب تخصصھ وما يحسنھ.  ،املجتمع ب

ن االقتصاد والفقھ   مأزق االستقطاب ب
عد من الُبْعَدين االقتصادي والفقه  ستد توسيع نطاق املناظر إ أ ذا 

جديدة املهتمة باالقتصاد اإلسالمي.  تمام األجيال ا هما ا مّما الذْين انصب عل
ر ات محددة وأنماط معينة  جعلها تدور  حلقة مفرغة تحصر التفك  اتجا

ن االقتصاد والفقھ ر ب َّ ح
ُ
ها. فبعضهم مـ اك ع و مع  ،يصعب االنف فال 

ن، وال مع الفقهاء، وبعضهم اآلخر يتقمص تارة دور االقتصادي، وتارة  االقتصادي
  دور الفقيھ. 

س من حق أي أحد أظهرت دراسات التارخ واالجتما سان أّنھ ل ع وعلم اإل
ستأثر رة االقتصادية أن  جة عدم تحكمھ  الطرق  وأن يق اآلخر )١٣(بالظا ب
 mathematical)، والنمذجة الراضية (quantitative methodsالكمّية (

modelling) اسوبية )، أو عدم computational methods)، واألساليب ا
ها "ملاذا  ر مقالة عنوا استخدامھ لها.  انتقاده لإلفراط  استخدام الراضيات ع
شف االقتصاديون أشياء جديدة"، أشار االقتصادي الفرس إدمون مالنفو  ال يك

)Edmond Malinvaud) (٢٠١٥-١٩٢٣ : مية، و جية بالغة األ م) إ مسألة من

                                                            
ن (١٢( ضر حس شر والطبع ١٩٨١) محمد ا م). رسائل اإلصالح، الدمام: دار اإلصالح لل

ع، مج   .١٣، ص١والتوز
رة ) ١٣( شية أو الظا ياة املع ر ا و محاولة لتفس س بالتحليل االقتصادي  نا أن ما  الحظ 

  .االجتماعية من منظور اقتصادي



اس                                ٢١٨  عبدالرزاق سعید بلع

قيقية لالقتص ء من الصرامة أينما "إن الوظيفة ا ا  إدخال  اد الر
س إلنتاج اجة إ ذلك، ول ناول abstract modelsنـماذج مجّردة ( تظهر ا ) ت

مّية ال تمت الواقع بصلة" ر اقتصادية و ذا السياق صدر كتاب )١٤(ظوا   .
و دور  ن تتمحور حول األسئلة التالية: ما   جـما يضم إسهامات عشرة اقتصادي

و علماال ل االقتصاد  ن وتخصصهم؟  باالعتبارات  وض ال عالقة لھ قتصادي
شارك  النقاشات  -ع نقيض ذلك  -السياسّية؟ أم يجب ع االقتصادي  أن 

ر الرأي العام ؟ هدف إ تنو   )١٥(ال 

كما أظهرت تطورات البحث العل ال تناولت نقد النظرة النيوكالسيكية 
ناك  س  ضوع لها دون تـمعن أّنھ ل ن اقتصادية وال مسلمات يجب ا قوان

لها أو نوعها. )١٦(ودراسة ر والتحّرر من التبعّية، أّيًا كان ش   . مما يحض ع التفك

هم ضيقوا أفق دراسة  ن باالقتصاد اإلسالمي ع اختالف مشار إّن املهتم
شية عندما انجروا إ مأزق االستقطاب ( ياة املع ن polarizationواقع ا ) ب

ر آخر  ، أو بتعب ن املعيار التق واملعيار األخال االقتصاد والفقھ. فحاولوا املزج ب
عضهم إ  ن الُبعد الوض والُبعد املعياري، مّما دفع  إعادة صياغة علم ب

عض أسسھاالقتصاد أو  ياً  عديل  ، والبعض اآلخر إ الكشف ليصبح مقبوال دي
ها اإلسالم، بإحالة القيم البارزة  عن املبادئ  واألصول االقتصادية ال جاء 

راث اإلسالمي، "فه  راكي إ معان موجودة  ال ن الرأسما واالش النظام
ؤالء   .بضاعتنا ردت إلينا" ع حد قول 

                                                            
(14) Edmond Malinvaud (1996). Pourquoi les économistes ne font pas de 

découvertes ?, Revue d'économie politique, n° 106 (6), novembre-décembre, 
pp. 929-942. 

(15) Daniel B. Klein (1999), What Do Economists Contribute ?, New York: New 
York University Press. 

(16) Arnaud Berthoud, Bernard Delmas, Thierry Demals (2007). Y a-t-il des lois en 
économie ? 11e colloque de l'Association Charles Gide pour l'Étude de la Pensée 
Économique, Lille : Presses Universitaires du Septentrion. 



حاجة    ٢١٩                                إلى مراجعة انطالقتنا؟هل نحن 

عيدة بقولھ: "علم  س الزرقا لهذا املأزق إ درجة  بھ محمد أ وقد ت
عض مقوماتھ من interdisciplinaryو علم بي (االقتصاد اإلسالمي  ستمد   (

شة وتقع ضمن االقتصاد التقليدي، وبعضها  سانية املتصلة بأمور املع املعارف اإل
هذا يتم  ها من الفقھ. و ستمده من الشرعة اإلسالمية وما يتصل  اآلخر 

. ولو أتيحت )١٧(االقتصاد اإلسالمي عن مصدرھ: االقتصاد التقليدي وعن الفقھ"
ل الصيغة ع  عّدِ ُ لھ الفرصة للمراجعة  مناسبة علمّية عن املوضوع لعّلھ قد 
و تخصص تتداخل فيھ حقول املعرفة، حيث  ي: "االقتصاد اإلسالمي  النحو اآل
شة، وبعضها  سانّية املتصلة بأمور املع عض مقوماتھ من املعارف اإل ستمد 

ي من الشرعة اإلسالمّية. و  اآلخر ّ عن االقتصاد بـمفهومھ النيوكالسي بـهذا يتم
ھ نفسھ شّبِ

ُ ّ  الضّيق الذي  ن طبيعّية. كما يتم ند إ قوان س ياء الذي  علم الف
جزئّية ليصل إ معرفة حكم من  عن فقھ املعامالت املالّية الذي يبحث  األدلة ا

شة.  ام الشرعّية العملّية املرتبطة بأمور املع   األح

س جسمًا  عالوة ع ذلك، انطالقًا من أّن ما يوسم ِبـ "االقتصاد اإلسالمي" ل
سًا، من  س جسمًا متجا سًا، مثلما أّن ما يوسم ِبـ"االقتصاد التقليدي" ل متجا
ان إبراز تقاطع االقتصاد اإلسالمي مع املدارس االقتصادية البديلة  املهم بـم

)alternative economic schools(  شية إ ال رة املع عميق الفهم للظا س إ 
عد من فرضية املعقولية (   ). rationalityأ

رة ما  ن  السنوات األخ تمام الباحث ذه املدارس ال جلبت ا ومن أبرز 
ن علم النفس وعلم االقتصاد : التفاعل ب ن )behavior economics( ي ، والتفاعل ب

ية واالقتصاد  اليا العص ن االقتصاد )neuroeconomics(علوم ا ، والتفاعل ب
  . )agent-based economic modeling( والنمذجة القائمة ع الوحدة

                                                            
س الزرقا١٧( م). ثنائية مصادر املعرفة  علم االقتصاد اإلسالمي ونتائجها ٢٠٠٨( ) محمد أ

ع لالقتصاد اإلسالمي، جدة:  جية (ورقة موقف)، ضمن أبحاث املؤتمر العال السا املن
  .٣٠، ص١مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مج
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سان،  كما يتقاطع االقتصاد اإلسالمي مع التارخ، وعلم االجتماع، وعلم اإل
م يح من  والقانون، وفلسفة العلوم، وما سوا ها ت ّ حقول املعرفة املفيدة، طاملا أ

لمة. رة معقدة بأتّمِ مع لل شّية، و ظا ياة املع   الفرصة لتعميق الفهم ل

  خاتمة

ّية ال تحرص ع  ات األمم ا عّد من م ُ إّن مراجعة النفس ونقد الذات 
س الستعادة أمجاد املا وتصفية حسابات مع  أعداء تجديد نفسها باستمرار ل

ن، وإّنما إليجاد حلول  راضي ة  اف ة وا ها وفق رؤ للمشكالت ال تواجھ مجتمعا
م فاملهم. ناول األ   املعالم ت

جديدة لتبدأ من حيث انته من سبقها،  ثمار  األجيال ا ب االس و
ب التخلص من العبارات  وتفادي األخطاء ال تراكمت ع مّر عقود. كما ي

ات التواصل االجتما من قبيل: املبتذلة امل تداولة  وسائل اإلعالم وشب
ن  "االقتصاد اإلسالمي قديم ِقّدم اإلسالم نفسھ"، "االقتصاد اإلسالمي وسط ب
هما".  ن وترك أسوأ ما ف راكي، وجـمع أفضل ما  النظام ن الرأسما واالش النظام

ذه العبارات حق إم ها بالنظر إ ولو أمعن النظر من يتداول مثل  عان، ملا أقبل عل
ها. وض ف نا ل سع املقام  جّية ال  ھ من أخطاء من   ما تحو

هاية القرن العشرن ع كافة  ا العالم منذ  شهد  ظّلِ التطورات ال 
 : ل نحن املجاالت ومختلف األْصِعَدة، بات من الضروري طرح السؤال التا

ناول املشكالت شّية ال تواجھ املجتمعات املسلمة، أم  بـحاجة إ تخصص ي املع
و  إ خطاب أيديولو يتمحور حول إيجاد بديل للنظام االقتصادي السائد؟ و
فخ وقعت فيھ جّل املدارس االقتصادية البديلة. فطالب العلم الوا واملنصف ال 

تھ من رد الفعل واملقابلة بالنقيض. و د    ُيحّدِ
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تمامھ باملشكالت ال أظن أن أحد ينفي  أّننا بـحاجة إ تخصص ينصب ا
عيدًا عن  شّية ال تواجھ املجتمعات املسلمة، ودراسة كل مجتمع ع ِحَدة  املع
 ، عّد وال تح ات ال  زة ال أدخلتنا  متا جا ري والوصفة ا ل ال خرافة ا

جهود واألموال واألوقات. رًا من ا  وأضاعت كث

مّية، لعل األجيال القادمة إذا تفادينا مثل  ساس البالغ األ ذا السؤال ا
سوف تضرب بنا املثل  محاكاة سلوك النعامة ال تخفي رأسها  الرمل وتتعامى 

الة ذه ا وننا صناع  عن حقائق جديدة ع األرض.   س ل تمام ل ر اال سوف نث
ار وممارسات وسياسات، وإّنما كموضوع للدراسة  علم  اجتماع املعرفة وتارخ أف

طأ والهروب من الواقع رة التمادي ع ا   .العلوم لتعميق الفهم لظا

طوات العملّية  - إن أتيحت  الفرصة  - سوف أتناول  حوار الحق  ا
، ال سيما   ذا االنتقال ع مستوى التعليم، والتدرب، والبحث العل باتجاه 

ماكيفية اختيار موضوعات رسائل املا ر وأطروحات الدكتوراه، و م  جست أ
عد من  ساب األدوات التحليلية الالزمة إلعداد أبحاث جادة إ أ ن الك مرحلت
شر   ون قابلة لل ندسة املقاالت لت صول ع الشهادات، و د األوراق، وا سو
ها  ياد ع ر بات من املسلمات ال ال يمكن ا عب مجالت علمّية مصنفة، ع حّد 
شود ؤالء بروز حركة ُمناِفَسة ترتكز ع حكمة ا   قيد أنملة. وقد خفي ع 

)the wisdom of crowds()مة  )١٨ ، سوف تفرض نفسها )big data(والبيانات ال
  عاجًال أم آجًال. 

ب لطالب العلم أّن يضعهما دائمًا نصب  ن الذْين ي إّن املعيارن األساسي
ما: اإلخالص هلل والقيمة املضافة ال لها أثر  يھ إلعداد أبحاث علمّية جادة،  عي
اب القرار، ورجال األعمال،  افة فئاتھ وشرائحھ من أ إيجابي ع املجتمع ب

                                                            
(18) James Surowiecki (2004). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than 

the Few, London: Doubleday. 
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ة م ن، وأساتذة، وطالب، والعامَّ هم وباحث ن الّناس، ال سّيما الضعفاء والفقراء م
ر القائمة ع  الذين ُيباَرك ملن يخدمهم تھ ورزقھ وعلمھ. فاملعاي  عمره و

سميات الرنانة  ا من ال ر شود وغ شر العل الدو أو حكمة ا أوعية ال
ها، وإّنم ست غايات  حّدِ ذا هرة ال قد تظهر  املستقبل ل ال امل ا مجّرد واألش

  وسائل عابرة. 
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Do we need to Islamize Economics or to 

Create A New Science? 

 

Abstract: Do we need to Islamize economics or to create a new 
science? This question, which resulted from the debates of the first 
International Conference on Islamic Economics – and which 
escapes many researchers – has not only led this new field of 
knowledge into the trap of ideological polarization, but has also 
caused it to be divided between economic and jurisprudence 
perspectives. In the light of the changes that the world has seen 
over the last four decades, the paper suggests going beyond this 
posture in order to deal with the challenges facing Muslim 
societies, by studying each society separately, away from the myth 
of a magical solution and ready-made formula.   

 


